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  Rádio 98 FM 

 Brasil gera mais de 400 mil novos empregos formais em fevereiro, segundo o Caged https://bit.ly/2QVVHdh  
 

  Diário do Comércio 

 Alta nos preços afeta diversos segmentos https://bit.ly/3rDFlTg  

 Brasileiros estão pessimistas com a economia https://bit.ly/3foFzey  

 Minas tem saldo positivo de 75,4 mil vagas https://bit.ly/3uaMsV2  

 Perdas por onda roxa podem chegar a R$ 8,8 bilhões em MG https://bit.ly/39rXA84  
 

  Conexão Mineral 

 Gerdau Challenge FIEMG Lab busca soluções para dois desafios https://bit.ly/39rPT1G  
 

  ABM - Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração 

 Gerdau e FIEMG Lab lançam desafio tecnológico https://bit.ly/3m5Q9s0  
 

  Portal Amirt 

 Empresários se unem para compra de capacetes Elmo para salvar vidas nessa pandemia https://bit.ly/3cAY5hO  
 

  Portal Sete 

 Covid-19: indústrias tentam arrecadar 2 mil cilindros de oxigênio para hospitais de Minas https://bit.ly/3cF3wMZ  
 

  Folha Uberaba 

 Setor industrial entrega 41 capacetes respiratórios para o tratamento da Covid https://bit.ly/3dkUFPv  
 

  Sistema MPA 

 Empresários se unem para compra de capacetes Elmo para salvar vidas nessa pandemia https://bit.ly/3ucTlVw  
 

  A Noticia 

 São Gonçalo do Rio Abaixo - SENAI terá técnico em Administração e Qualificações https://bit.ly/2PMP8cd  
 

  O Tempo 

 Minas cria mais de 51 mil postos formais em fevereiro https://bit.ly/3rD3cma  
 

  Estado de Minas 

 Pacheco analisa mudanças https://bit.ly/2QOwjWF  

 Aposta na vacina e na resiliência https://bit.ly/3wi2yOy  
 

  O Globo 

 Reedição da MP 936 custará R$ 10 bi, diz secretário de Guedes https://bit.ly/3u8dJqR  

 Brasil cria 401,6 mil vagas com carteira em fevereiro https://bit.ly/3mbJvAz  

 Apelo por responsabilidade https://bit.ly/31G8um1  
  

  O Estado de S. Paulo 

 Comissão da reforma tributária faz um ano, não avança, mas ganha sobrevida https://bit.ly/3doe81S  

 'A política externa não representava abertura ao mundo' https://bit.ly/39woeMR  

 BC libera pagamentos pelo WhatsApp https://bit.ly/2PNIUc7  

 Em dia marcado por ruídos, Bolsa sobe 1,24% e dólar cai 0,08% https://bit.ly/2PFemJI  
 

  Folha de S. Paulo 

 Orçamento fictício leva equipe de Guedes a ameaçar nova debandada https://bit.ly/2Pq8ZhA  

 Covid completa um ano de efeitos no mercado de trabalho https://bit.ly/3fBG9Wa  

 Efeito do fim do auxílio na economia foi menor que o esperado, diz presidente do BC https://bit.ly/39rqox9  

 Novo chanceler deve mudar trato com China, mas manter conservadorismo https://bit.ly/31w7AbY  

 Mercado ignora maior crise militar em quase 45 anos, e Bolsa sobe 1,23% https://bit.ly/3doeDcg 
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