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TV Globo
 SENAI oferece 2.700 vagas para cursos de aprendizagem industrial https://bit.ly/3dRR5Oa
O Tempo
 Minas S.A - Grupo Cedro https://bit.ly/3gFkm0v
 Governo confirma que não vai realizar o Censo do IBGE em 2021 https://bit.ly/3evHzPV
TV Record
 Mensagens nos muros da capital levam esperança ao impactados pela Covid-19 https://bit.ly/3dRIuem
Diário do Comércio
 Demanda das indústrias mineiras de vestuário cai 70% https://bit.ly/3exqCVp
 Falecimento de João Camilo Pena https://bit.ly/2Qw9g3f
Hoje em Dia
 Investir em aprendiz é investir em segurança https://bit.ly/3xrODpF
 Pobreza em expansão: ‘coronavoucher’ mais magro e pandemia em alta turbinam número de miseráveis
 https://bit.ly/3xpCzoN
Edição do Brasil
 FIEMG reitera preocupação quanto ao julgamento que poderá excluir o ICMS do cálculo do PIS/Cofins
https://bit.ly/2QwYERI
 Editorial - Preparando o terreno https://bit.ly/3tUqVAb
 "Se adequar à LGPD é uma demanda legal e competitiva", afirma Paulo Soares https://bit.ly/3xphUkH
BH Eventos
 Vem aí o Minas Trend Business Hotel em Belo Horizonte https://bit.ly/3dPXpG0
 Dia Mundial do Café - Sabor que leva Minas mundo afora https://bit.ly/3no9OUT
G1 - Centro-Oeste
 SENAI abre vagas para cursos gratuitos em quatro cidades do Centro-Oeste de Minas https://glo.bo/3nl1you
R7


Ex-ministro João Camilo Penna morre em BH aos 95 anos https://bit.ly/3vhD7es

Gazeta de Varginha
 FIEMG pede urgência na implantação de medidas que recuperem a economia https://bit.ly/32NYVSL
Novo Jornal de Noticias
 Artigo Flávio Roscoe - Maturidade empresarial https://bit.ly/3sWoBHs
Carta de Notícias
 SENAI lança escola para aperfeiçoamento profissional em audiovisual https://bit.ly/2S3utC6
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Folha Povo Itauna
 Prefeitura de Divinópolis devolve 30 capacetes doados à UPA https://bit.ly/3dWFjCx
Rádio Itatiaia
 Entrevista com o presidente da Febracerva, Marco Falcone https://bit.ly/2S8u7dz
Estado de Minas
 Morre Camilo Pena https://bit.ly/3xsRRZN
 Banco Central pretende lançar o 'real digital'; entenda como funciona https://bit.ly/2PlW1l2
 Volta às salas de aula com um frio na barriga a mais https://bit.ly/2PqrUsQ
 Medidas essenciais https://bit.ly/3sPRdSQ
 Mundo põe o Brasil em quarentena https://bit.ly/3gEmYLX
 Lira agiliza reforma tributária https://bit.ly/3tTwL4M
 Orçamento sancionado sem previsão de censo https://bit.ly/3eAzrxN
Folha de S. Paulo
 Ala da Economia descarta novo pente-fino no INSS para aliviar Orçamento https://bit.ly/3gBiMg8
 Países iniciam corrida para descarbonização após cúpula https://bit.ly/3sRYTUz
 Clientes economizam R$ 8,3 bi com cooperativas de crédito https://bit.ly/3xsYmMu
 Fenômeno dos anos Lula, classe C afunda e cai na miséria https://bit.ly/3tY77vG
 Indústria pode sofrer com falha na oferta de insumos até fim da crise https://bit.ly/3nmxQiV
 Como chegar ao desmatamento zero na Amazônia até 2030 https://bit.ly/3xnhN9f
 Bolsa brasileira bate a de países vizinhos na última década https://bit.ly/3dPQ2OM
 Um dia após promessa na Cúpula, Bolsonaro corta verba do Ambiente https://bit.ly/3njX2Xw
 Simplificação trabalhista via decreto é alvo de crítica https://bit.ly/3aFUcXE
Correio Braziliense
 Avaliação presidencial em xeque https://bit.ly/3viNlet
 BC na onda da moeda digital https://bit.ly/2QoYTyl
 Orçamento para atender ao Centrão https://bit.ly/2R0pEcg
O Globo
 Reedição da MP 936 deve sair nesta semana https://bit.ly/3viPyqr
 Atraso na transição verde https://bit.ly/3nkJlr6
 Governo reduz recursos para meio ambiente, obras e cancela Censo https://bit.ly/3tUPCfF
 Governo terá pacote para flexibilizar 'home office' e FGTS https://bit.ly/32Qzjoc
O Estado de S. Paulo
 Sob ameaça, varejistas fogem da 'zona de conforto' com aquisições bilionárias https://bit.ly/2S8jmId
 Lei do salário igual volta ao Congresso https://bit.ly/3sX0KqZ
 Salários não acompanham a inflação https://bit.ly/3tY7jLq
 Brasil é terreno fértil para a ação de hackers https://bit.ly/3aHZUbD
 Sanção do Orçamento tem arrocho de R$ 29 bilhões e ministérios reagem https://bit.ly/2QX0OtR
 Novo marco para ferrovias promete destravar R$ 25 bi em investimentos https://bit.ly/3sYMezm
 Esperança como insumo industrial https://bit.ly/3gKVg0p
 Bolsonaro corta verba do meio ambiente https://bit.ly/3eMcqYX
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