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Agência CNI 

 CNI defende reforma tributária com imposto único e sem aumento de carga tributária https://bit.ly/3iOCnb6 

 Federação das Indústrias do Estado da Bahia - FIEB Cooperativa pode ser alternativa de crédito para empresários da 

indústria baiana https://bit.ly/3mxT50x 

 

Neo Radar 

 FIEMG Lab 4.0 procura soluções inovadoras voltadas para a indústria https://bit.ly/3cbs0ve 

 

Portal Amirt 

 FIEMG mobiliza recursos para ajudar no desenvolvimento de vacina https://bit.ly/32JyLS5 

 

Gazeta de Varginha 

 Rodrigo Silva Fernandes reeleito presidente do Sindijori-MG https://bit.ly/3hJubYe 

 

Varginha Online 

 Rodrigo Silva Fernandes é reeleito presidente do Sindijori-MG https://bit.ly/2Fzx6FY 

 

Portal Gerais 

 Respiradores doados pela FIEMG começam a chegar às unidades de saúde https://bit.ly/32Jyi2h 

 

Agora  O Diário de Divinópolis 

 Respiradores doados pela FIEMG começam a chegar às unidades de saúde https://bit.ly/3mxtrJk 

 

DiviNews.com 

 Respiradores doados pela FIEMG chegam às unidades de saúde das cidades da região Centro-Oeste 

https://bit.ly/3iHD2uR 

 

G1  Triângulo e Alto Paranaíba 

 SESI Minas retoma aulas presenciais de teatro e circo em Uberaba https://glo.bo/3kv2dRO 

 

Jornal de Uberaba   

 Ação social FIEMG https://bit.ly/3ky9ssd 

 

Jornal Montes Claros 

 Montes Claros - 25ª Fenics destaca a transformação digital nos negócios https://bit.ly/3c8U42x 
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Gazeta Norte Mineira 

 ACI destaca Fenics com a transformação digital nos negócios https://bit.ly/2RCWrRD 

 

G1  Sul de Minas 

 Angelical moda íntima traz mulheres fora do comum em campanha de lançamento https://glo.bo/3hFi8Ln 

 

Blog Ultimasnoticias 

 Santa Casa de Formiga recebe 25 respiradores doados pela FIEMG https://bit.ly/3hHBr6V 

 

Patos em Destaque 

 FAPI 2020: workshop orienta indústrias do Alto Paranaíba e Noroeste https://bit.ly/3ca10fH 

 

Barbacena em Tempo 

 FIEMG mobiliza recursos para ajudar no desenvolvimento de vacina https://bit.ly/3kuIn96 

 

Barbacena Online 

 SESI lança edital para novos alunos que ingressarão em 2021 https://bit.ly/2He8J0T 

 

O Globo 

 Guedes faz segunda reunião com secretários para alinhar discurso https://bit.ly/32IeWdD 

 

O Estado de S. Paulo 

 'Recuperação global pode levar cinco anos' https://bit.ly/2ZQD5Nl 

 CNI pede novo Refis e crédito para retomada https://bit.ly/33CKXTT 

 Vem aí o Pix. Entenda como vai funcionar https://bit.ly/2EgVziC 

 Projeto defende novo modelo para programas sociais https://bit.ly/32GLlRL 

 Ânimo melhora e comércio já prevê abrir contratações https://bit.ly/33Dl8mt 

 

Folha de S. Paulo 

 Quatro em cada dez famílias vivem insegurança alimentar https://bit.ly/3iIfLZF 

 Frente de Prefeitos prefere simplificação a fusão de impostos https://bit.ly/32EWP8t 

 Pré-pago pode ser usado em compra internacional https://bit.ly/3iLOyVO 

 BC nega que tenha barrado pagamento pelo WhatsApp para proteger o Pix https://bit.ly/32HK8Kf 

 Reforma de servidor deixa brecha para aumento de cargos de indicação política https://bit.ly/3hIHZlB 

 Agronegócio tenta restringir novo biodiesel da Petrobras https://bit.ly/2FM7gy3 

 Apesar de "cartão", governo publica portaria que revê BPC https://bit.ly/3iOJzUE 

 1 em cada 4 empresas de serviços avalia demitir, aponta sondagem https://bit.ly/3iIhf6b 
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