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Hoje em Dia
 Empresários vivem grande expectativa pela reedição do BEM e do Pronampe https://bit.ly/3n9mCya
 Com renovação de programas, lojistas de BH acreditam em saída do buraco https://bit.ly/3gs53Is
ALMG
 Empreendedores pedem redução de tarifas e linhas de crédito https://bit.ly/32Cjx07
 Regiões Norte e Central cobram apoio a pequenos empresários https://bit.ly/3gx0xIv
Inter TV Grande Minas
 Políticos e representantes de entidades participam do "Recomeça Minas" https://bit.ly/3v5QnCI
TV Paranaíba
 Dados da FIEMG mostram que emprego na indústria avançou 1,9% em fevereiro https://bit.ly/3xj3aUg
Aciub
 O papel da indústria na gestão dos recursos hídricos: evento gratuito da FIEMG https://bit.ly/2RQ8bU5
G1 Triângulo e Alto Paranaíba
 Prefeitura de Uberaba recebe doação de equipamentos para combate à Covid-19 no município
https://glo.bo/3gwccYf
Portal Uberaba
 Prefeitura de Uberaba recebe doação de equipamentos para combate à Covid-19 no município
https://bit.ly/3eoRd6R
Jornal de Uberaba
 Centro Cultural Sesiminas faz homenagem às famílias vítimas da covid-19 https://bit.ly/3awAmxY
Gazeta Norte Mineira - Montes Claros
 FIEMG oferece LGPD para empresas do Norte de Minas https://bit.ly/2QIpTbI
Jornal de Notícias - Montes Claros
 Farmacêutica https://bit.ly/3awhsqO
Jornal O Informante
 FIEMG, em parceria com a ICTS Protiviti, lança trilha de conhecimento para adequação à LGPD
https://bit.ly/3tHTiBs
Jornal do Sudoeste
 FIEMG reitera preocupação quanto ao julgamento que poderá excluir o ICMS do cálculo do PIS/COFINS
https://bit.ly/3gwid7h
Jornal Panorama Minas
 FIEMG reitera preocupação quanto ao julgamento que poderá excluir o ICMS do cálculo do PIS/COFINS
https://bit.ly/3emHvCa
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Diário do Comércio
 Anastasia, relator do projeto, defende contratação também por técnica e preço https://bit.ly/3tDaXKu
 Recomeça Minas deve ser votado em abril https://bit.ly/3tGtt4Q
 MG pode receber aportes de R$ 100 mi https://bit.ly/3n8XW9d
 Grupo LafargeHolcim pode estar de saída do país https://bit.ly/3vavW7J
Estado de Minas
 Alívio na economia e risco elevado de contaminações https://bit.ly/32Cp5aX
 Pressão externa no governo Bolsonaro https://bit.ly/3tJZVmJ
 Governadores buscam parcerias com EUA https://bit.ly/3xiMRXw
 Kalil critica negligência de "estúpida elite brasileira" https://bit.ly/3dEH7zG
 Contas parceladas e débitos adiados https://bit.ly/2RWs4ZS
 Assembleia prepara pacote de socorro a empresas https://bit.ly/2RQdanL
O Tempo
 Belo Horizonte reabre hoje com mais internados do que em 17/3 https://bit.ly/2PcLXed
 Projeto de recuperação deve ser aprovado na próxima semana https://bit.ly/3naMUjw
O Globo
 Bolsonaro sanciona projeto que libera reedição da MP 936 https://bit.ly/3gx8Ynk
 Orçamento: acordo não evita shutdown, diz economistas https://bit.ly/32EIU1A
 Socorro às empresas demora a sair https://bit.ly/3tHdpQf
 Real tem segundo pior desempenho frente ao dólar, aponta pesquisa https://bit.ly/3n8UYBB
 Guedes: só gastos contra Covid ficam fora do teto https://bit.ly/3tJGBpA
O Estado de S. Paulo
 Corte de salários deve atingir 5 milhões https://bit.ly/2QrI7hL
 Economista vê novos atritos com Orçamento https://bit.ly/2QNc8IK
 Governadores, ex-ministros e artistas pedem a Biden que pressione Bolsonaro https://bit.ly/32B3xf5
 Empresários mostram preocupação com ambiente https://bit.ly/3avqULj
 O emprego é que vai dar dignidade às pessoas https://bit.ly/3ayUI9Y
 Acordo que destrava Orçamento abre brecha para 'pedalada' de fim de ano https://bit.ly/3tJrYTd
 Arrecadação sobe 18,5% em março e bate recorde https://bit.ly/3gscYFG
Folha de S. Paulo
 Cúpula do Clima é primeiro teste da liderança global dos EUA sob Biden https://bit.ly/3nenyBE
 CPI não será de condenação de Bolsonaro, diz Otto Alencar https://bit.ly/3n8PfM7
 Atrás de renda e sem home office, pobres morrem mais de Covid https://bit.ly/3grYRAd
 Governo avalia criar regime especial de compensação de banco de horas https://bit.ly/3axo9Jh
 Guedes diz que acordo do orçamento preserva responsabilidade fiscal https://bit.ly/3xfpqOR
UOL


Auxílio emergencial: Com benefício reduzido em 2021, Brasil terá 61 milhões na pobreza https://bit.ly/32DtYkk

Exame
 Agenda ambiental com a China pode ser "mina de ouro" do Brasil https://bit.ly/3aw5u0A
Correio Braziliense
 Justiça vê covid como acidente de trabalho https://bit.ly/3vcvmqg
 Orçamento criativo ameaça meta fiscal https://bit.ly/2QRahT6
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