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  O Tempo 

 O otimismo de Flávio Roscoe, o farol de Minas https://bit.ly/33M5epV 

 Parceria do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças e FIEMG https://bit.ly/32QkjYm 

 Após dez anos, Lei de Proteção de Dados entra em vigor no país https://bit.ly/2ZSgSyj 

 STF convoca audiência pública sobre situação ambiental do Brasil https://bit.ly/3mEOOs2 

 

  Rede TV 

 Empresários de Minas Gerais criam campanha para arrecadar recursos para desenvolvimento de vacina contra a 

Covid-19 https://bit.ly/2RHKCto 

 

  Diário do Comércio 

 Contratação de temporários deve aumentar https://bit.ly/32Pf23d 

 

  R7 

 Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor nesta sexta-feira https://bit.ly/3kxxQdt 

 

  Jornal da Cidade 

 Ministro Ernesto Araújo palestra na abertura do Ciclo de Conferências https://bit.ly/32MU5pK 

 

  Estado de Minas 

 Rock com pegada clássica https://bit.ly/3mCAHU9 

 Mais 1,1 milhão na fila por emprego https://bit.ly/2ZVXqRE 

 

  Contadores 

 Governo prepara medida provisória para melhorar o ambiente de negócios no Brasil https://bit.ly/3mD0VG9 

 

  BH Eventos 

 MRV é eleita a empresa mais inovadora em Construção e Engenharia pelo Anuário Valor Inovação Brasil 

https://bit.ly/33K1Qfr 

 

  Blog Ultimasnoticias 

 O otimismo de Flávio Roscoe, o farol de Minas https://bit.ly/2ZWV6tl 

 

  Unidade Notícias 

 Hospitais HAG e HNSD recebem respiradores do Sistema FIEMG https://bit.ly/2ZXoa3X 

 

  Tribuna de Minas 

 Rodrigo Silva Fernandes é reeleito presidente do Sindijori-MG https://bit.ly/3hR3EIz 
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  A FIEMG 

 https://bit.ly/3iQX9qs 

 

  Gazeta Minas a informação direta 

 Retomada economia está acontecendo, principalmente na indústria”, afirma Carlos da Costa 

https://bit.ly/3hNKhjt 

 

  Gazeta de Varginha 

 FIEMG e SEBRAE oferecem curso online “Como conquistar clientes em tempo de crise” https://bit.ly/2FLKLcQ 

 FIEMG faz doação de nova remessa de álcool e máscaras https://bit.ly/3mJrPfM 

 

  Correio Braziliense 

 Pautas prioritárias travadas no Congresso https://bit.ly/3cppIsz 

 Bolsonaro cada vez mais personalista https://bit.ly/3j27EHi 

 Imagem negativa no exterior https://bit.ly/2ZXIXEz 

 De bom exemplo a vilão https://bit.ly/32MyTQy 

 

  O Globo 

 'Vamos nos recuperar mais rápido e surpreender o mundo' https://bit.ly/35TEdDH 

 Novas regras para servidor https://bit.ly/2ZZdq5k 

 

  O Estado de S. Paulo 

 Parceria que vem perdendo importância https://bit.ly/2Ej6bxh 

 Fuga de investidor estrangeiro cresce e pressiona financiamento da dívida https://bit.ly/3ciZ1Wo 

 'Incerteza fiscal trava a volta do investimento' https://bit.ly/32OQnfd 

 Com auxílio menor e desemprego em alta, volta do crescimento é incógnita https://bit.ly/2RJm2bt 

 Economista propõe troca de impostos por obras públicas https://bit.ly/2RKGsRz 

 O realismo da reforma tributária https://bit.ly/35TWCAh 

 Bolsa tem baixa de 1,81% e dólar chaga a R$ 5,37 https://bit.ly/32OWuQN 

 Deputados querem cortar benefícios de juízes, procuradores e promotores https://bit.ly/35UiV93 

 Desemprego vai a 14,3% e já afeta 13,7 milhões no País https://bit.ly/2FQopXr 

 

  Folha de S. Paulo 

 Verba para fiscalizações trabalhistas cai pela metade no governo Bolsonaro https://bit.ly/2ZWcsa2 

 Governo e aliados debatem corte de R$ 30 bi e avaliam programa social em 2021 https://bit.ly/3kEbLtw 

 1,1 milhão saem em busca de vaga em uma semana, e desemprego dispara https://bit.ly/2Ejp439 

 Juros futuros e dólar disparam com temor sobre situação fiscal https://bit.ly/2FLLv1C 
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