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Hoje em Dia 

 Cenário nem tão feio: economia mineira está em situação menos drástica do que a imaginada em abril 
https://bit.ly/3jMazVm 

 
Diário do Comércio 

 Minas pode precisar de um combo de reformas para equilibrar as contas https://bit.ly/3jTzuGS 
 
Rádio Itatiaia 

 Após índices negativos, indústria mineira reage https://bit.ly/39xczfN 
 
Jornal Edição do Brasil 

 Futuro de Minas (Artigo Flávio Roscoe) https://bit.ly/3hGLgT2 

 FIEMG em parceria com a Energisa promove live sobre conta de energia https://bit.ly/3hL5CKZ 
 
Blog do PCO 

 Jogo Aberto (Palestra FIEMG Competitiva) https://bit.ly/2X1iwfQ 
 
O Tempo 

 Alicerce da retomada https://bit.ly/2Eg4EYq 

 Relator vai propor idade mínima de 60 anos para as servidoras https://bit.ly/30NO0Hi 

 MG renova certificado e ganha prazo para a reforma https://bit.ly/3hI13ke 
 
Textile Industry 

 Digitalização também é saída para o setor da moda https://bit.ly/30PBkQi 
 
Diário do Aço 

 Usiminas será Indústria Madrinha do FIEMG Lab 4.0 https://bit.ly/2P1uWzK 
 
Primeiro a Saber 

 FIEMG entrega máscaras e álcool para Ubá https://bit.ly/2OYQ3mp 
 
Folha de S. Paulo 

 Há espaço para reforma tributária ampla, dizem especialistas https://bit.ly/307QpxD 

 Guedes e governadores negociam fundos para ampliar reforma tributária https://bit.ly/3jHPlbp 

 País perde 2,1 milhões de ocupações em dois meses, aponta IBGE https://bit.ly/2DbMu9G 

 Taxa de desemprego terá repique em setembro e precisamos nos preparar https://bit.ly/2WZsw98 
 
O Estado de S. Paulo 

 Os caminhos da reforma tributária https://bit.ly/2OWxf7p 

 Reforma tributária pode aumentar preços de produtos da cesta básica https://bit.ly/2X3hcJs 

 Crise mundial faz Brasil depender cada vez mais de exportações para a China https://bit.ly/3g2HpiA 

 Uma retomada sem plano https://bit.ly/3f1vMY4 
 
Correio Braziliense 

 Desafios para a recuperação econômica https://bit.ly/30WVp7s 

 Reforma tributária tramita em ambiente de incertezas https://bit.ly/2D6M8kX 
 
O Globo 

 Tributo sobre consumo pode chegar a 35% com reforma https://bit.ly/2D6TK71 
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