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Diário do Comércio
 Produção da indústria mineira sobe pelo 2º mês seguido https://bit.ly/2QzCyKB
 Usiminas religa alto-forno em Ipatinga https://bit.ly/3b4R9XR
 Projeto avança com alterações na ALMG https://bit.ly/3gw4aek
Hoje em Dia
 'Boom' em meio à crise https://bit.ly/34IjyCc
O Tempo
 'Concessão da 381 sai do papel no primeiro trimestre de 2021' https://bit.ly/2YIlSW2
 Minas na Esplanada - Mineiros terão mais trabalho para aprovar TRF-6 no Senado https://bit.ly/34GKuSM
 Assembleia altera as alíquotas propostas em reforma de Zema https://bit.ly/3hxqwgN
Jornal de Notícias Montes Claros
 Empresas precisam se preparar para a fiscalização ambiental https://bit.ly/2Qza2J2
 Linha direta https://bit.ly/3b5hwwV
Diário do Rio Doce
 Avança a atividade industrial em Minas Gerais https://bit.ly/34Eecru
Tribuna de Minas
 Relatório da FIEMG aponta sinais de recuperação na indústria de Minas https://bit.ly/2D6g154
Agora O Diário de Divinópolis
 Avança a atividade industrial em Minas Gerais https://bit.ly/2FY0m8W
Agência Minas
 Copam altera norma que dispõe sobre educação ambiental no licenciamento https://bit.ly/2D7wiGV
96,7 FM Onda Poços
 Santa Casa recebe os 25 respiradores doados pela FIEMG https://bit.ly/2D7wiGV
Jornal Diário do Aço Ipatinga
 ''Usiminas é orgulho nacional'', diz Bolsonaro durante solenidade em Ipatinga https://bit.ly/2YJxJmt
 FIEMG doa 100 ventiladores pulmonares ao governo federal https://bit.ly/31D0TWl
Sinpapel
 Federação das Indústrias doa 100 ventiladores pulmonares ao governo federal https://bit.ly/2YJe71Y
Gazeta Minas
 FIEMG doa 100 ventiladores pulmonares ao governo federal https://bit.ly/32zQlqk
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Gazeta Norte Mineira
 Norte de Minas recebe 100 respiradores doados pela FIEMG https://bit.ly/3joAeCQ
Essencial Ar
 Federação das Indústrias doa 100 ventiladores pulmonares ao governo federal https://bit.ly/31Ge1dv
 Reativação do Alto-Forno 1 https://bit.ly/3hB25is
 Presidente da FIEMG vem a Ipatinga para reativação do alto-forno 1 e entrega de respiradores
https://bit.ly/2YJg12C
Jornal da Cidade Poços de Caldas
 Câmara da FIEMG debate cadeia produtiva do setor https://bit.ly/3hPRfFH
Estado de Minas
 Deputados mudam idade e alíquotas na reforma https://bit.ly/34Erwfu
Folha de S. Paulo
 Banco Central estuda impactos e avalia emitir moeda digital https://bit.ly/2YKnEWm
 Planalto cogita auxílio até 2021, mas alternativa esbarra em travas fiscais https://bit.ly/31Cizl6
 STF forma maioria para tirar a TR como índice de créditos trabalhistas https://bit.ly/3jikPUg
 Brasil avalia isenção temporária de arroz, milho e soja para impedir aumento da cesta básica https://bit.ly/3lzn3kr
O Estado de S. Paulo
 Um tribunal fora de hora e de lugar https://bit.ly/34GNej2
 Servidores se articulam contra a reforma https://bit.ly/3gBVAe5
 Reforma tributária elevará preços de forma geral, avaliam setores https://bit.ly/3b6xxmw
 Após suspender Renda Brasil, Bolsonaro amplia verba do Pró-Brasil para R$ 6,5 bi https://bit.ly/3gFBiAe
 Benefício do Renda Brasil pode ser inferior aos R$ 300 https://bit.ly/34NNzAe
 A aposta na construção https://bit.ly/31Dyr6S
O Globo
 E agora, Brasil? https://bit.ly/31Bhx8L
 Efeito cascata https://bit.ly/2YHxb0u
 STF forma maioria contra uso da TR para corrigir dívida trabalhista https://bit.ly/3hDjJSH
 Senado aprova mudança para ISS que contraria governo https://bit.ly/2Qz2d6k
 R$ 6,5 Bilhões https://bit.ly/2Qy42jU
 Dólar cai para R$ 5,55 e Bolsa sobe com nova estratégia adotada pelo BC americano https://glo.bo/2G7qLBp
Correio Braziliense
 Renda Brasil: custo ainda é impasse https://bit.ly/3hHlX3y
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