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TV Band Minas 

 Paulo Navarro entrevista Flávio Roscoe, presidente da FIEMG https://shortest.link/3Cdm 

 Paulo Navarro entrevista Marcos Antônio Tonussi https://shortest.link/3Cdj 

 Paulo Navarro entrevista Jefferson de Paula, Presidente da ArcelorMittal Brasil https://shortest.link/3Cdx 

 Industrial 2021: Entrevista com Sergio Leite https://shortest.link/3CdA 

 Falta de matéria prima importada está atrapalhando a recuperação da indústria nacional 

https://shortest.link/3Cdt 

 Paulo Navarro entrevista Marcos Mandacaru, Diretor Comercial da BH Airport https://shortest.link/3Cdu 

 

Jornal Estado de Minas 

 Kalil diz que Zema 'mente' e atribui 'débil mental' à 'força de expressão' https://shortest.link/3MAQ 

 Serra do Curral e livro expõem urgência do debate sobre preservação https://shortest.link/3CdJ 

 Abraço pela preservação da serra https://shortest.link/3Ce6 

 Empresários propõem unificação de data de pagamento de tributos https://shortest.link/3MCc 

 

Jornal O Tempo 

 Betim leva a prata em torneio de robótica https://shortest.link/3Cb- 

 Termo impõe medidas de segurança para descomissionamento de barragem em Sabará 

https://shortest.link/3Ccb 

 "Cumprimos a lei": prefeito se isenta sobre mineração na serra do Curral https://shortest.link/3MA5 

 Área de tecnologia gera pelo menos 673,5 mil vagas no país https://shortest.link/3CdN 

 Tecnologia ganha impulso em Minas Gerais https://shortest.link/3CdW 

 Quais áreas de TI são mais demandadas? Confira cursos e dicas de especialistas https://shortest.link/3Cd- 

 Quer trabalhar com tecnologia? Pelo menos 673,5 mil vagas serão geradas no país https://shortest.link/3Ce0 

 

Rádio Itatiaia 

 Justiça extingue ação contra Tamisa por mineração na Serra do Curral https://shortest.link/3Ccw 

 Mesmo com alta exorbitante no preço diesel Minas Gerais se destaca no volume de serviços de frete 

https://shortest.link/3CdC 

 

TV Record - Minas 

 Serra do Curral: Justiça extingue ação contra a mineradora Tamisa https://shortest.link/3Ccv 

 

Rádio Band 

 Atingidos por Barragens cobram Vale por prejuízo às religiões afro em consequência da tragédia de Brumadinho 

https://shortest.link/3MAq 

 Acordo prevê adoção de medidas de segurança para descaracterização de barragem em Sabará 

https://shortest.link/3CcA 

 

Rádio CBN 

 AngloGold Ashanti fecha acordo com o MPMG para descomissionamento de barragem https://shortest.link/3CdD 
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