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Diário do Comércio 

 Circuito Mineiro gera 204 rodadas de negócios em 1ª edição virtual https://bit.ly/32kFfa3 

 Secretários vão à ALMG defender a reforma https://bit.ly/3eq3y8P 

 Comércio exterior: mais um ano difícil https://bit.ly/2CC1wWg 
 
TV Rede Globo Nacional 

 Governo de Minas Gerais inaugura hospital de campanha em Belo Horizonte https://bit.ly/3ftS5q6 
 
A Folha Regional 

 FIEMG apoia a reforma da previdência em Minas Gerais https://bit.ly/2ZpXhpu 
 
Portal GRNEWS 

 Federação das indústrias de MG apoia a reforma da previdência dos servidores estaduais 
https://bit.ly/3gUND48 

 
Essencial Ar 

 FIEMG apoia a reforma da previdência em Minas Gerais https://bit.ly/301WcmM 
 
Diário do Rio Doce 

 FIEMG apoia a reforma da previdência em Minas Gerais https://bit.ly/2Cb1NiL 
 
Portal Negócios Já 

 FIEMG apoia a reforma da previdência em Minas Gerais https://bit.ly/38V6x86 
 
Silmara de Freitas 

 FIEMG apoia a reforma da previdência em Minas Gerais https://bit.ly/3eshz67  
 
Rádio Itatiaia FM 95,7 

 SENAI vai oferecer consultoria gratuita para indústrias que quiserem produzir EPIs https://bit.ly/3fFt4IZ 
 
Rádio BandNews Minas Gerais 

 SENAI está com vagas gratuitas no curso de introdução a inteligência artificial https://bit.ly/3j0Gt07 
 
Portal Solar 

 Minas Gerais lança ferramenta para mapear disponibilidade para novas conexões em geração 
distribuída https://bit.ly/2OpKsFu 

 
Gazeta de Varginha 

 Com a atual pandemia a Minascon 2020 será digital https://bit.ly/30bOaYP 

 FIEMG: Desafios e oportunidades com a reforma tributária são debatidos em seminário on-line 
https://bit.ly/32d8pIh 

 Professora da FGV Energia, apresenta tendências do setor de petróleo e gás https://bit.ly/38YPX7E 
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Barbacena em Tempo 

 Setor sucroenergético produz mais de 100 mil litros de álcool gel para doação em Minas 
https://bit.ly/32fHNq3 

 
Jornal de Notícias   Montes Claros 

 Doações https://bit.ly/3j03FLW 

 Testes https://bit.ly/3fEdSeM 
 
Estado de Minas 

 "Reforma para o equilíbrio" https://bit.ly/2ZpzR3F 
 
Folha de S. Paulo 

 Novo TRF 'custo zero' enfrenta questionamento https://bit.ly/2ZpWFjC 

 Só 13 estados já mudaram regras para aposentadoria https://bit.ly/2OubE5L 

 Plano pós-pandemia de Guedes prevê imposto negativo para informais https://bit.ly/2CBYZeI 

 Guedes diz que país alimenta o mundo preservando o ambiente https://bit.ly/3j3MJnZ 
 
O Estado de S. Paulo 

 A pesada tributação das empresas https://bit.ly/2WklWtF 

 Guedes pede apoio e 'compreensão' para preservar Amazônia https://bit.ly/32gy9n1 

 Mourão defende debate sobre nova CPMF https://bit.ly/3ftFfZ1 
 
O Globo 

 Mourão quer debate 'sem preconceitos' sobre CPMF https://bit.ly/3h3M97X 

 Desoneração da folha https://bit.ly/2Ztg1UY 

 Crédito para pequena empresa terá reforço de R$ 6 bi https://bit.ly/38VF1HH 
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