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  Diário do Comércio 

 Índice de Confiança em julho tem o melhor resultado em 11 anos https://bit.ly/3rkJ0XH 

 Setor de fundição estima bater recorde de produção https://bit.ly/3hX8hUR 

 Samarco: acordo pode atingir R$ 100 bilhões https://bit.ly/3iwJO7w 
 
  Hoje em Dia 

 Tecnologia 4.0 de portas abertas para a indústria mineira https://bit.ly/3rktI4Y 

 Gás consome lucro https://bit.ly/3wULflz 
 
  O Tempo 

 Samarco quer converter credor em acionista para pagar dívida https://bit.ly/36KQeKY 
 
  Estado de Minas 

 Ciência brasileira perde US$ 3,40 por vacina a cada ano https://bit.ly/2VS3MlC 

 Bolsonaro diz que vetará o novo fundo eleitoral https://bit.ly/3xTPlvE 
 
  Blog do PCO 

 Terceira edição do Conexão Empresarial 20/21 https://bit.ly/3ky7efH 
 
  Blog João Carlos Amaral 

 Comenda e Troféu ministro Alysson Paolinelli destacam homenageados do Agronegócio em Brasília 
https://bit.ly/3hSNYrC 

 
  Rádio Itatiaia 

 Atividades lúdicas contribuem para saúde e fortalecimento dos laços entre família https://bit.ly/36NKwrM 
 
  Globo Minas 

 Prédio do Serviço Social da Indústria sofre roubo de cabos em Belo Horizonte https://bit.ly/3BluSSv 
 
  98FM 

 Educador físico e analista de lazer e esporte do Sesi, Alex Silvério dá dicas de atividades para crianças durante o 
recesso escolar na pandemia https://bit.ly/3wRjN8l 

 
  Notíciasbh 
Seminário apresenta oportunidades de exportação para o setor mineiro de lácteos https://bit.ly/3xTNmYe 
 
  Folha de S. Paulo 

 Crimes ambientais do governo são mais duradouros do que os contra a saúde https://bit.ly/3hO3V2a 

 Documentos da CPI expõem papel de Guedes em atraso das vacinas https://bit.ly/3im4jnm 

 Bolsonaro já admite derrota do voto impresso e sugere não disputar eleição https://bit.ly/3wR7Q2y 

 Taxação de dividendos sofre pressão de médicos, advogados e indústrias https://bit.ly/2TmsCt0 

 Secretário descarta racionamento de energia, mas afirma que 'decisões difíceis' terão de ser tomadas 
https://bit.ly/3Blxz6z 

 Hospitais retomam cirurgias eletivas diante de ocupação menor de UTIs https://bit.ly/2UrpQmI 
 
  O Estado de S. Paulo 

 Sem peças, montadoras priorizam carros caros https://bit.ly/3rmnVvS 

 Mercado já vê inflação em 6,31%, longe da meta https://bit.ly/2Uu7G3R 

 Inflação com desemprego https://bit.ly/3ivy6tY 

 Estados driblam marco de saneamento para manter estatais sem licitação https://bit.ly/3iraQxb 
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