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Estado de Minas 

 Futuro de Minas (Artigo Flávio Roscoe)  https://bit.ly/3eOqyOY 

 Desfiles: novos formatos de passarela são testados durante a pandemia https://bit.ly/3hkM3sp 
 
Hoje em Dia 

 Presidente da FIEMG defende novo imposto para compensar desoneração de folhas; assista à 
entrevista https://bit.ly/32GHAMS 

 SESI oferece curso para gestores sobre retomada de atividades https://bit.ly/3eM24WP 
 
Rádio Itatiaia 

 Flávio Roscoe defende reforma administrativa e fala sobre distorções no funcionalismo público 
https://bit.ly/30udARA 

 Conversa de Redação: Flávio Roscoe, presidente da FIEMG, defende que a reforma administrativa seja 
aprovada antes da tributária https://bit.ly/3fR8RzY 

 Em Cima do Fato, com Edilene Lopes: Sobe para 17 o número de casos de coronavírus na Assembleia 
Legislativa https://bit.ly/2ZMD2md 

 
Diário do Comércio 

 Empresariado mineiro está menos pessimista, aponta Icei https://bit.ly/3fPR0Jp 

 Vendas e lançamentos avançam em BH e Nova Lima https://bit.ly/3jpEfro 

 Zema afirma que a reforma é inevitável https://bit.ly/3fP0hSe 
 
Jornal Edição do Brasil 

 FIEMG apoia a reforma da Previdência em Minas Gerais https://bit.ly/2CxtUJi 
 
Jornal Tribuna de Minas  Juiz de Fora 

 Papo empresarial https://bit.ly/32E5usj 
 
Agora  O Diário de Divinópolis 

 Live fala sobre crédito para pequenos empreendedores https://bit.ly/2OKhqkc 
 
Interesse de Minas 

 Minas perde se investidores se afastarem do Brasil https://bit.ly/32LXXHI 
 
Rádio CBN Belo Horizonte 

 Demissões no setor de moda já atinge 40% https://bit.ly/2ZN3e07 
 
Folha Patense  Patos de Minas 

 FIEMG apoia a reforma da previdência em Minas Gerais https://bit.ly/3hnfV7D 
 
Portal Amirt 

 FIEMG realiza testes de Covid-19 com preço acessível para população https://bit.ly/39iiq8h 
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Rádio Mundo Melhor FM 

 SESI oferece testes rápidos de Covid-19 https://bit.ly/3hiLVKb 
 
TV Integração Globo  Araxá Divinópolis 

 Sindicato das indústrias de vestuário de Divinópolis lança linha de crédito aos produtores 
https://bit.ly/2ZKSKhu 

 
TV Vitoriosa Uberlândia 

 FIEMG realiza testes de Covid-19 a preços acessíveis para empresas https://bit.ly/30zzOl4 
 
Gazeta de Varginha 

 Alternativas jurídicas para o cumprimento das obrigações legais https://bit.ly/2CxIRep 
 
Jornal de Uberaba 

 Escola SESI conquista terceiro lugar no Enem em Uberaba https://bit.ly/2CRib8c 
 
Leopoldinense 

 SENAI Cataguases completa 70 anos formando profissionais qualificados https://bit.ly/3hnjP0s 
 
Folha de S. Paulo 

 Custo Brasil chega a R$ 1,5 tri e tira competitividade dos negócios https://bit.ly/2ZKFEky 

 Reforma tributária não vai compensar setores afetados https://bit.ly/3g0Zb65 
 
O Tempo 

 Minas na Esplanada https://bit.ly/2COvVR7 

 'Estamos no mesmo barco', diz Zema a servidores de Minas https://bit.ly/2CPSLb4 
 
O Estado de S. Paulo 

 Sem consenso, governo apresenta ao Congresso projeto de reforma tributária https://bit.ly/3jkk6D7 

 IBS ou CBS? https://bit.ly/3fRb2mQ 

 Governo estuda como negociar crédito de carbono https://bit.ly/2ZPCxI9 

 Bolsa tem alta de 1,49%; dólar recua a R$ 5,34 https://bit.ly/30wmSwv 
 
O Globo 

 Governo apresenta hoje 1ª fase e busca apoio de empresários https://bit.ly/3hmRdnX 
 
Correio Braziliense 

 Guedes entregará hoje o projeto, ainda sem CPMF https://bit.ly/39edfpY 

 A reforma tributária tem pressa https://bit.ly/39dy1WU 
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