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Diário do Comércio 

 Taxa de incêndio é alvo de ações judiciais https://bit.ly/3gb9XGS 

 Minas volta ater saldo positivo de empregos https://bit.ly/2X8sPie 

 No Brasil e na China, construção civil evita crise no setor de mineração https://bit.ly/3jMWirE 
 
TV Record Varginha 

 Presidente da FIEMG, Flávio Roscoe é o convidado do 'Conexão Mais Lives' desta terça-feira 
https://bit.ly/2DcOxur 

 
Blog do PCO 

 Rede SESI MG tem bom desempenho no ENEM https://bit.ly/333QtQz 
 
Abifer 

 Portos e ferrovias se mobilizam para prolongar isenção https://bit.ly/3f71WBj 
 
Sindinfor 

 FIEMG desenvolve ferramenta para conectar fornecedores e compradores da Indústria 
https://bit.ly/2P6eTRj  

 
Estado de Minas 

 Fred Natalino (Live da Orquestra SESIMINAS Musicoop) https://bit.ly/3jSlywv 
 
Gazeta de Varginha 

 FIEMG: empresas devem estar atentas à Aposentadoria Especial https://bit.ly/2DjbpIp  
 
Jornal Correio da Cidade 

 Regularização de débitos com Copasa tem novas condições durante a pandemia https://bit.ly/335c1wj 
 
Portal Amirt 

 FIEMG realiza doação de máscaras de proteção em cidades da região do Alto Paranaíba 
https://bit.ly/336cvlG 

 

 Jornal de Uberaba 

 Cemig SIM e FIEMG Lab apresentam startups selecionadas para realizar provas de conceito em seu 
programa de inovação aberta https://bit.ly/30ZRsi6  

 
O Tempo 

 Recursos do Pronampe se esgotam https://bit.ly/2P3Pojs 
 
Hoje em Dia 

 Balanço aponta otimismo, mas crise exige cautela https://bit.ly/30aj0SK 
 
Folha de S. Paulo 
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 Congresso deveria tributar renda ou propriedade, diz presidente da CCJ do Senado 
https://bit.ly/2X92IHT 

 Governo acelerou canetadas sobre ambiente na pandemia https://bit.ly/2DdY1W7 

 Fechamento de empregos formais desacelera em Junho https://bit.ly/30ZVBTc 

 Plano de privatização de Guedes não passa ainda nem da fase de estudos https://bit.ly/3f9RoS3 

 País tem superávit recorde nas conta externas em junho https://bit.ly/331MZOJ 
 
O Estado de S. Paulo 

 País perde 1,19 millhão de vagas no 1º semestre https://bit.ly/39D6FcR 

 Governo vai propor 'microimposto' para bancar desoneração https://bit.ly/33cm3eW 

 Linha de crédito para PMEs acaba em 20 dias https://bit.ly/3gb1i7g 

 Governo tenta acelerar mudanças na Lei de Falências e nas regras do setor de gás https://bit.ly/3gfcLCM 

 Com a reforma, crescimento e mais eficiência https://bit.ly/39D7sul 
 
O Globo 

 Brasil é penultimo em ranking de competitividade https://bit.ly/3gaFxEp 

 País perde 1,2 milhão de vagas no 1º semestre, mas tem alívio em junho https://bit.ly/39Bdbkt 
 
Correio Braziliense 

 Economia verde na pauta do Congresso https://bit.ly/2P2NY9b 

 Bancos: previsões mais otimistas https://bit.ly/3jJUakm 
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