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Rádio 98 FM
 Presidente da FIEMG, Flávio Roscoe concede entrevista ao programa 98 Talks https://bit.ly/3eJ9nQS
Diário do Comércio
 Estado mantém saldo positivo de empregos em março https://bit.ly/3vu4HFk
 Produção das indústrias de Minas Gerais registra avanço https://bit.ly/3u2C8yJ
 Governo cogita contratar R$ 260 bi em transportes https://bit.ly/3e79pTX
 Log deve acelerar seu plano de investimentos https://bit.ly/3aOk6sk
 Auxílio estadual está pronto para o Plenário https://bit.ly/2QGiXfx
TV Globo
 Construção civil: Setor foi o que mais criou empregos no primeiro trimestre em BH https://bit.ly/2PxiiMS
 Governo publica MP de flexibilização trabalhista para enfrentamento da crise https://bit.ly/3aKNWxF
TV Rede Minas
 Escadaria da Estação Central do Metrô de Belo Horizonte recebe intervenção artística https://bit.ly/3aNBE86
Carta de Noticias
 Governo publica novas medidas para preservar emprego e renda dos brasileiros https://bit.ly/3gO9I7S
Conexão Itajubá
 Governo publica novas medidas para preservar emprego e renda dos brasileiros https://bit.ly/3eD8g5r
Blog Raquel de Carvalho
 FIEMG atua junto ao Governo Federal para reedição de MPs https://bit.ly/3nynwof
Paulo Navarro
 Segurança máxima https://bit.ly/2S4xe5Y
Emobile
 Ex-presidente do Intersind funda empresa de importação nos Estados Unidos https://bit.ly/3xwzJyn
TV Integração
 SENAI lança cursos online em audiovisual https://bit.ly/3ug055P
 Capacitação: oportunidades disponíveis para jovens de Ituiutaba https://bit.ly/2Rd3rHN
Digital TV
 Escola SENAI lança cursos de Audiovisual https://bit.ly/2QF95CM
Diário de Araxá
 Araxá recebe mais nove capacetes Elmo para tratamento de casos de Covid-19 https://bit.ly/3eEO6YO
Jornal Interação
 Araxá recebe mais nove capacetes Elmo para tratamento de casos de Covid-19 https://bit.ly/2RaiaU9
Diário do Rio Doce
 SENAI GV oferece cursos de modelagem sob medida e projetos de sistemas fotovoltaicos https://bit.ly/3ufYuNn
Segs
 Mercedes-Benz forma nova turma de aprendizes do projeto Estrelas do Amanhã https://bit.ly/3aOnh3n
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Prefeitura de Uberlândia
 Prefeitura recebe doação de 200 cestas básicas do Sindarroz https://bit.ly/3nuZoTz
Jornal de Uberaba
 Centro Cultural Sesiminas Uberaba faz homenagem às pessoas impactadas da Covid-19 https://bit.ly/3aNCVMq
De Fato Online
 VLI recruta jovens aprendizes para Minas Gerais https://bit.ly/3e3Sa5I
O Tempo
 ALMG aprova emenda e abre caminho para auxílio de R$ 500 https://bit.ly/3aPbLoi
Hoje em Dia
 Ajuda em descompasso https://bit.ly/2QyBdYo
Rádio Itatiaia
 Alexandre Kalil fala sobre comércio no Dia das Mães, CPI da Covid e greve sanitária de servidores da educação
infantil em Belo Horizonte https://bit.ly/32Vox0a
UOL


CCJ aprova vinda de Paulo Guedes para falar sobre reforma administrativa https://bit.ly/3dZoXcb

ISTOÉ
 Caged: Brasil gera 184 mil novos empregos formais em março https://bit.ly/3eDPc6Z
 Brasil quer modernizar Mercosul, diz secretário de Comércio Exterior https://bit.ly/3gPfEgS
Folha de S. Paulo
 Guedes vai a Fux na véspera de sessão que pode dar perda bilionária à União https://bit.ly/3xy8S4X
 71% projetam retomada da atividade apenas a partir de 2022, afirma CNI https://bit.ly/3gOlYVN
 Brasil deve ter menor crescimento entre as dez maiores economias https://bit.ly/2SdfHc1
 Aliados e Planalto pedem moderação a Renan, que avalia baixar o tom na CPI https://bit.ly/3u7pSgq
 Marco Aurélio manda Governo realizar o Censo, e Guedes culpa Congresso https://bit.ly/2ShhqND
 Flexibilização de regras trabalhistas traz alívio para comércio e serviços https://bit.ly/3tbKjYl
 País cria 184 mil vagas formais em março, mas ritmo desacelera https://bit.ly/3nyrNIj
 Expectativa é que 5G aumente o PIB e ajude a reduzir pobreza no país https://bit.ly/2PE2Ezu
O Estado de S. Paulo
 Indústria quer cortar salários e jornada https://bit.ly/2ShjogZ
 Impasse bilionário entre empresas e governo está no STF https://bit.ly/3e76RVT
 Supremo pressiona governo a fazer o Censo e criar programa de renda básica https://bit.ly/3u33CUP
 Biden exalta avanço contra covid para pressionar Congresso por mais gastos https://bit.ly/3gNfwhL
 Bolsonaro aceita convite e almoça com empresárias https://bit.ly/3gOqBiw
Correio Braziliense
 "Ação tardia, mas positiva" https://bit.ly/3t4tNJg
O Globo
 Março registra saldo de 184 mil vagas e aponta desaceleração https://bit.ly/2R3yANX
 Pequenas empresas poderão suspender dívida com BNDES https://bit.ly/3vrWbqv
 Guedes promete programa de ajuda a informais https://bit.ly/2RarxmN
 Após fala de Guedes, chanceler liga para embaixador chinês e elogia país https://bit.ly/3nI81dD
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