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 Diário do Comércio 

 FIEMG faz proposta para ampliar emprego https://bit.ly/31wtAmn 

 IMA realiza ações para regulamentação de bebida https://bit.ly/2XCFVUZ 

 Privatização de até 4 companhias será anunciada https://bit.ly/3gD3rc9 

 

 Rádio 98 FM 

 Gerente de educação do SESI (MG) comenta sobre situação das aulas em tempos de pandemia 

https://bit.ly/3fCvWoT 

 

 Rádio Itatiaia 

 Educação e cuidado na Rede SESI de Ensino: estudantes não pararam e continuam se capacitando, de forma on-

line https://bit.ly/3gxC7fg 

 

 Rede Globo Minas 

Obras de duplicação da BR-381 seguem lentas https://bit.ly/3gH5BaE 

 

 Rádio Itatiaia AM 1120 - Ouro Preto 

 FIEMG espera que STF considere inconstitucional a cobrança da taxa de incêndio em Minas https://bit.ly/2PyJJSY 

 

 Hoje em Dia 

 SENAI ensina indústrias a produzirem EPI contra novo coronavírus https://bit.ly/30Clw4g 

 

 Portal Amirt 

 Regional da FIEMG na Zona da Mata realiza doação de máscaras e álcool gel para unidades de saúde de Juiz de 

Fora https://bit.ly/33xCHWN 

 

 Jornal de Notícias - Montes Claros 

 Hospitais de M. Claros deverão receber respiradores da Tacom https://bit.ly/3kmHQqM 

 

 Essencial Ar 

 Como evitar problemas trabalhistas durante e após a pandemia é tema de curso da FIEMG https://bit.ly/3ifjz3S 

 

 Patos em Destaque 

 Respiradores doados pela FIEMG atenderão municípios do Alto Paranaíba e Noroeste https://bit.ly/3ihH2Br 

 

 Estado de Minas 

 Comércio tem alívio em oito das 14 macrorregiões https://bit.ly/3fDHw3g 

 Cemig propõe descontos https://bit.ly/30yZQpY 
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 Folha de S. Paulo 

 9 milhões ficam sem trabalho no 1º tri da pandemia, e desemprego vai a 13,3% https://bit.ly/2Dugka5 

 Reforma tributária é oportunidade para simplificar regras e estimular a recuperação econômica 

https://bit.ly/3fBtPls 

 Auxílio poderá ser estendido de novo, diz secretário do Tesouro https://bit.ly/2DG11uD 

 Home office deve acelerar desigualdade entre trabalhadores https://bit.ly/2PuzHCg 

 Faria admite reforma tributária mais robusta https://bit.ly/3gOgSpu 

 Modelo de leilão do 5G opõe Economia às Comunicações https://bit.ly/3iiXPEq 

 

 O Estado de S. Paulo 

 Deputados cobram mudança de gestão ambiental https://bit.ly/30DNWv3 

 Alíquota de 12% em tributo visa a manter R$ 55 bi em isenções https://bit.ly/2XCwmp0 

 Mercado fecha 8,9 milhões de vagas https://bit.ly/3a2b8pR 

 Senado dá aval a limite para juros no cartão https://bit.ly/3a3hC7M 

 Guedes fala em corte 'drástico' de despesas https://bit.ly/31qWu7y 

 

 O Globo 

 Em três meses, 8,9 milhões perderam emprego https://bit.ly/30Bblgv 

 Guedes promete redução drástica de despesas em 2021 https://bit.ly/31oQj3U 

 Líderes defendem prorrogar desoneração da folha https://bit.ly/2PBcE8I 

 Senado aprova teto de 30% para juros do cartão https://bit.ly/2DxfHfP 

 

 Correio Braziliense 

 Aprovado projeto que limita juros https://bit.ly/3gDjtCH 

 Pandemia acaba com 8,9 milhões de vagas https://bit.ly/3a8RFDN 

 Mesmo em queda, juros ainda são altos https://bit.ly/2F1Ggu9 

 

 Revista Veja - SP 

 Reforma deve resolver, não criar problemas https://bit.ly/3ko8lvK 
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