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Diário do Comércio
 Desabastecimento de matérias-primas impacta as indústrias mineiras https://bit.ly/326HVqr
 Itália e Minas Gerais promovem fórum de negócios on-line; participe https://bit.ly/2OEZXwU
Rádio Itatiaia
 Pandemia afeta a construção civil com a falta de liberação do habite-se https://bit.ly/3dZHC6v
O Tempo
 UFMG busca R$ 30 milhões para desenvolver vacina contra a Covid-19 https://bit.ly/3dUApVb
 Stellantis abre inscrições para Programa Jovem aprendiz https://bit.ly/3dZB3Re
 Samarco pede recuperação judicial, mas diz que vai seguir com reparação https://bit.ly/328IoIU
Jornal Edição do Brasil
 Hospitais mineiros ganham fôlego com ação da indústria https://bit.ly/3uKgiQe
 FIEMG promove diálogo entre governos https://bit.ly/3mDt7ZO
Estado de Minas
 Bolsa de emprego https://bit.ly/329V9Tk
 Planalto contra a parede https://bit.ly/3tocK5S
 BRF avalia expandir produção em Minas https://bit.ly/3d6QGHs
Agência CNI
 Brasil Indústria: conheça os destaques da semana para a indústria nos estados https://bit.ly/3dQlPy0
Jornal da Cidade
 Hospitais mineiros ganham fôlego com ação da indústria https://bit.ly/3dcAVP2
 ACMinas Jovem, CDL Jovem e FIEMG apresentam nova versão do ''Conecta'' https://bit.ly/3wRUynI
Inter TV dos Vales
 Donos de padarias, em Valadares, fazem ação social para ajudar famílias necessitadas https://bit.ly/3uKrf4k
 Aeroporto do Vale do Aço passará por reforma e pode ser reaberto em quatro meses https://bit.ly/3wRjLye
TV Leste
 Reforma: obras do aeroporto decolam em Santana do Paraíso https://abre.ai/cw1x
Rádio Educadora
 Começam as obras no Aeroporto Regional do Vale do Aço https://bit.ly/2Qj8iXK
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Rádio Vanguarda
 Obras do Aeroporto Regional do Vale do Aço são retomadas https://bit.ly/3sdB0GF
Rádio Jovem Pan
 Reforma nas pistas do Aeroporto Regional do Vale do Aço começam nesta segunda https://bit.ly/3mEtQKp
TV Integração Juiz de Fora
 FIEMG Regional Zona da Mata realiza workshop sobre lei de proteção de dados https://bit.ly/3uKocJo
Agora - O Diário de Divinópolis
 Indústrias mineiras enfrentam dificuldade para conseguir insumos e matérias-primas https://bit.ly/3sal3RD
ISN Portal
 Faturamento de indústrias mineiras cresce pelo quarto mês seguido https://bit.ly/3scmU8g
Blog do Armindo Maia
 Santa Casa de Araxá recebe capacetes "Elmo" doados pela FIEMG https://bit.ly/3dSnQtG
O Corvo-Veloz
 População de Formiga se mobiliza e doa capacetes elmo para santa casa e Upa https://bit.ly/3uGzoXy
Folha Povo Itauna
 Investimento em Saúde - FIEMG faz campanha para adquirir capacetes ELMO https://bit.ly/3mBYZ16
Portal Gerais
 População doa capacetes Elmo para Santa Casa e UPA de Formiga https://bit.ly/3wQM2oX
Barbacena em Tempo
 Gerdau abre 100 vagas para curso exclusivo para deficientes https://bit.ly/3a4hBSk
BarbacenaMais
 Curso Básico em Comércio Exterior será realizado pela FIEMG Regional ZM https://bit.ly/3a2suE0
Diário do Rio Doce
 FIEMG Rio Doce entrega à Prefeitura capacetes para ajudar no tratamento contra a covid https://bit.ly/3wR0zRx
Gazeta Minas
 FIEMG mobiliza empresários comprar capacete reduz 60% necessidade internação UTI https://bit.ly/327ZSFm
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DiviNews.com
 Empresários doam mais 29 capacetes elmo para recuperação de pacientes covid da Rede Hospitalar de Divinópolis
https://bit.ly/3s9zipJ
Hoje em Dia
 Baralho sem cartas https://bit.ly/3d97369
Correio Braziliense
 Governo cercado em 3 frentes https://bit.ly/3ggzFwD
 Auxílio: prazo para recurso acaba hoje https://bit.ly/2Qi9BWE
 Aposta no desgaste para derrubar Guedes https://bit.ly/3uCFHvc
 Tesouro Direto: perdas assustam investidor https://bit.ly/3uKqfNO
 Mais competição no gás https://bit.ly/329fBE6
 Inflação acelera em março e supera teto https://bit.ly/3tb5WZz
 Guedes divide a culpa por falha no Orçamento https://bit.ly/3sbp8F8
O Globo
 Ataque presidencial https://bit.ly/324BJiT
 CNPJ no limbo https://bit.ly/2PVw1NM
 Falhas técnicas e caos político atam o nó do Orçamento https://bit.ly/3uK5Yb3
 Nova chance https://bit.ly/3sfhWrw
 Um ano depois, pautas citadas em reunião avançaram https://bit.ly/3mCNsi7
 Com Lira distante, pauta de costumes se esvazia https://bit.ly/3scC51g
 Inflação em 12 meses supera o teto da meta com alta de combustível https://bit.ly/3g0pQmh
 Guedes admite erro em negociação de Orçamento https://bit.ly/3dOzwNK
O Estado de S. Paulo
 Na 2ª onda de covid, inadimplência, renda em queda e inflação ameaçam a economia https://bit.ly/3uMOBpV
 Brazil Conference debate futuro pós- pandemia https://bit.ly/3tfrxji
 Inflação vai a 0,93% e mercado vê risco de estourar meta https://bit.ly/3tdkuI7
 Orçamento tem guerra de pareceres https://bit.ly/324Q1Qz
 Inflação e falta de renda desafiam brasileiro https://bit.ly/3g7rDpw
Folha de S. Paulo
 Inadimplência volta a subir no início do ano e deve se agravar no 2º trimestre https://bit.ly/3243IPA
 Reforma tributária trava no Brasil, enquanto avança nos Estados Unidos https://bit.ly/328rA4M
 CPI da Covid dá maior poder de fogo ao Senado sobre governo Bolsonaro https://bit.ly/3tc9KJY
 Bolsonaro poderia ter capitaneado a crise, mas há certa perseguição a ele https://bit.ly/3mCP0IX
 Leilões de infraestrutura rendem R$ 3,5 bi ao governo https://bit.ly/3g5p1bM
 "Lei é lei", diz Queiroga sobre compra de vacinas https://bit.ly/3mEJNQI
 Congresso pressiona TCU para garantir Orçamento com emendas https://bit.ly/3g5pIBU
 70% dos acordos não repõem inflação, e salários encolhem https://bit.ly/2Rl3mSw
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