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O Tempo
 Governo Zema sinaliza recuo em BH e região https://bit.ly/3x0bEiW
 Fiat coloca 1.900 funcionários em férias devido a falta de peças https://bit.ly/3e1sdTi
 Minas Gerais e Itália farão negócios em encontro virtual https://bit.ly/32h5kWh
 Recurso de acordo com a Vale irá para vacina da UFMG contra Covid https://bit.ly/3e44aTE
Rádio Super Notícia
 Empresários de Minas pressionam por flexibilização do comércio em todo o estado https://bit.ly/3tnshmL
Rádio Bandnews
 Comentarista Murilo Rocha fala sobre expectativa de reabertura do comércio https://bit.ly/3agl9kC
Diário do Comércio
 Falta de insumos paralisa parte da indústria em Minas https://bit.ly/3dkS09S
Rádio Inconfidência
 Safra do café no Brasil alcançou 34,6 milhões de sacas no ano de 2020 https://bit.ly/3uOt7Jx
TV Rede Minas
 UFMG apresenta vacina nacional à ALMG https://bit.ly/32dvFEO
G1 - Triângulo e Alto Paranaíba
 'Quem tem, põe... quem precisa, retira': Escola Municipal Santa Maria realiza campanha de doação em Uberaba
https://glo.bo/3tm3T4S
Blog João Carlos Amaral
 Inédito! FIEMG/ITA. Live de lançamento do primeiro Mestrado Profissional em Computação Aeronáutica
https://bit.ly/3e1tqKk
Portal Hospitais Brasil
 Projeto mobiliza doações para produção de ventiladores pulmonares para ajudar no combate à Covid-19
https://bit.ly/3e9wyE1
Agora - O Diário de Divinópolis
 Após devolução dos capacetes elmo pela Prefeitura, FIEMG refirma continuidade da campanha e apoio no
combate à pandemia https://bit.ly/2QmIgCS
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Portal Amirt
 Avivar Alimentos participa de campanha organizada pela FIEMG para compra e doação de capacetes Elmo a
hospitais da região https://bit.ly/3e09gAe
A Folha Regional
 Cadeias produtivas da comunicação e do audiovisual debatem interiorização https://bit.ly/3agwFMC
Portal do Agronegócio
 A industrialização como fortalecimento e expansão dos negócios de produtores de café https://bit.ly/2RttpXI
Gazeta de Varginha
 A industrialização como fortalecimento e expansão os negócios do café https://bit.ly/2QtedJS
Estado de Minas
 A era das incertezas para a recuperação da economia brasileira https://bit.ly/3ggyOvE
 Com 59 hospitais em alerta, MG pede apoio a ministro https://bit.ly/2RxodlD
 Estoques de remédios definirão rumos de BH https://bit.ly/3gct71H
 UFMG pode ter R$ 30 mi de acordo com Vale para vacina https://bit.ly/3abwiTA
Época Negócios
 EUA querem comprometimento claro do Brasil contra desmatamento, alerta Psaki https://glo.bo/3e5oJPx
Exame
 As duas reformas necessárias para tirar o Brasil do caos tributário https://bit.ly/3sgrxOZ
Correio Braziliense
 Impasse no Orçamento põe Guedes na berlinda https://bit.ly/32k3jIS
 Com rapidez, STF confirma CPI https://bit.ly/2OV1EXk
 Balança pende contra o governo na CPI https://bit.ly/2Q6s60v
O Globo
 Déficit maior https://bit.ly/3spxYiC
O Estado de S. Paulo
 Governo define meta de desmate, sob críticas https://bit.ly/3skNGf4
 Ajuste tem de prever aumento de receitas, dizem economistas https://bit.ly/3avrgBN
 Orçamento põe Bolsonaro sob risco de perder base no Congresso ou Guedes https://bit.ly/3abEHGw
Folha de S. Paulo
 Por 10 a 1, STF confirma CPI, mostra unidade e deixa Senado sob pressão https://bit.ly/2QvtUzW
 EUA esperam "seriedade" de Bolsonaro na Cúpula do Clima https://bit.ly/3e3n6lw
 Governo prevê mínimo sem ganho real de R$ 1.147 em 2022 https://bit.ly/3mQYvUI
 Orçamento volta a viver impasse, e governo avalia afrouxar a meta fiscal https://bit.ly/2QoJi1a
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