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  Diário do Comércio 

 Crise hídrica mobiliza FIEMG e ACMinas bit.ly/3BvPas4 

 Crise hídrica exige ações de longo prazo bit.ly/2X2uuJp 

 Minas amplia negócios com o Chile bit.ly/3AyAqrb 

 Produção industrial recua pelo terceiro mês consecutivo bit.ly/3lx63xe 

 

  Conexão Mineral 

 Mineradoras discutem a sustentabilidade socioeconômica e ambiental bit.ly/3mO9dfs 

 

  O Tempo 

 Bolsonaro quer vice de Minas Gerais bit.ly/3ByJIoe 

 Leilão de metrô de BH desperta interesse de ao menos três grupos bit.ly/3Fx06IB 

 Lojistas vão à justiça para mudar índice que reajusta os aluguéis bit.ly/3veoslH 

 

  Jornal Edição do Brasil 

 SENAI-MG tem mais de 6 mil vagas para o Trilhas de Futuro bit.ly/3Avu0ZV 

 

  G1 Triângulo e Alto Paranaíba 

 SENAI Uberaba abre vagas para curso gratuito de costureiro industrial bit.ly/3FLi3TQ 

 

  Top TV Web 

 Tecnologia do SENAI de Minas Gerais é usada em simulações para fortalecer segurança virtual no Brasil 

bit.ly/3iSvhUN 

 

  Silmara Freitas 

 SENAI-MG ainda tem mais 6mil vagas para o Trilhas de Futuro bit.ly/30aPoah 

 

  Estado de Minas 

 Steve Wozniak, da Apple, será atração de evento da CNI bit.ly/3iSMPA6 

 Briefing (Concurso Power Show Kids, que revela talentos mirins da música mineira, entra em sua reta final) 

bit.ly/3Bwy0L9 

 Turbilhão do endividamento bit.ly/3p5DGZd 
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  Diário de Caratinga 

 Coluna MG Rede de Notícias do Sindijori MG bit.ly/3FA1sSC 

 

  Valor Econômico 

 Usiminas vai disputar mercado de saúde em BH bit.ly/3BwL0Al 

 

  Blog do João Carlos Amaral 

 Economia Mineira bit.ly/2WYGJXo 

 

  O Estado de S. Paulo 

 Empresas que processam soja para produção de óleo e outros derivados estão preocupadas com um possível 

aumento da carga tributária bit.ly/3v4U3pB 

 Em Minas PT e PSDB passam a ser coadjuvantes bit.ly/3mO1ONc 

 Marcas com mais de cem anos fazem aposta na inovaçãobit.ly/3lvpg21 

 Desigualdade cresce mais no Brasil do que em outros países, aponta FFGV bit.ly/3oOoaR1 

 

  Folha de S. Paulo 

 Centrão quer novo nome no STF e gera crise entre evangélicos e Bolsonaro bit.ly/3mJE5gN 

 Maioria dos brasileiros percebe função imprescindível do STF para a democracia bit.ly/3BrsEk9 

 Petróleo sob dúvida bit.ly/3lsIUfe 

 CPI da Covid quer Bolsonaro na corte de Haia bit.ly/3apa0gS 

 Regressão e conservadorismo bit.ly/30kgVX7 

 Bug do Facebook gera prejuízo ao app e seus 2,7 bilhões de usuários bit.ly/3apaVhk 

 

  O Globo 

 TSE acerta ao abrir códigos das urnas eletrônicas bit.ly/3Fy4MOd 

 Desconfiança em alta bit.ly/2YEILMx 

 

  Hoje em Dia 

 Privatiza que resolve bit.ly/3uXYbry 
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