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  Diário do Comércio 

 Empresário da indústria em Minas Gerais está mais confiante, aponta FIEMG https://bit.ly/3hUgyFu  

 Propostas visam simplificar o modelo no País https://bit.ly/3mM9YF0 

 Brasil Digital Fashion Week vai até sexta https://bit.ly/35XN0EQ  

 Empresas abertas em Minas superam número de extinções https://bit.ly/300fR7E 

 

  Hoje em Dia 

 Otimismo com pé atrás https://bit.ly/3cmbxV6  

 

  TV Record 

 Começou a valer a Lei Geral de Proteção de Dados dos Consumidores https://bit.ly/3cjFZPT 

 

  BH Eventos 

 Começou a Brasil Digital Fashion Week - Conecte-se com o agora! https://bit.ly/33MMaIo 

 

  Tempo de Inovação 

 Dúvidas sobre Indústria 4.0? Live do CIT SENAI esclarece tudo que você sempre quis saber sobre o assunto 

https://bit.ly/2FOvlEI 

 

  Jornal de Notícias - Montes Claros 

 Vôlei https://bit.ly/33MSkIk 

 Vice https://bit.ly/3mEddyd 

 

  Tribuna de Minas 

 Construção civil: já existe recuperação no horizonte? https://bit.ly/3mL1AVZ 

 

  Gazeta de Varginha 

 “A retomada da economia já está acontecendo, principalmente na indústria”, afirma Carlos da Costa 

https://bit.ly/3cnly4E  

 

  BarbacenaMais 

 FIEMG realiza cerimônia para entrega simbólica de respiradores a hospitais de Barbacena https://bit.ly/3hRZpwc 

 

  Barbacena Online 

 Cerimônia simbólica entrega respiradores para hospitais de Barbacena https://bit.ly/3iZjRwM 

 

  Portal Amirt 

 Hospitais de Barbacena recebem doações de respiradores da FIEMG https://bit.ly/3hWSDFw 
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  Gazeta do Cerrado 

 Empresa doa ventiladores pulmonares para o tratamento da Covid-19 no Tocantins https://bit.ly/2HeQkAW 

 

  Estado de Minas 

 Tecnologia define os empregos do futuro durante a pandemia https://bit.ly/3kyNchC 

 Além dos aumentos, carnes podem variar até 170% em BH https://bit.ly/3ckc35W 

 Questão ambiental na fala de Bolsonaro na ONU https://bit.ly/33OCUmV 

 

  TV CNN Brasil 

 Isolamento social acelera tendência de novos mercados https://bit.ly/3kyCPuc 

 

  TV Band Nacional 

 Pesquisa do SENAI aponta profissões que ganharam espaço em meio à pandemia https://bit.ly/3kIlkbb 

 

  TV BandNews 

 Tecnologia e logística em alta: as novas oportunidades de emprego pós-pandemia https://bit.ly/35TSPmF 

 

  Rádio 102,9 FM 

 Levantamento do SENAI identificou 25 ocupações que devem ganhar espaço após a pandemia de Covid-19 

https://bit.ly/3kCDHxX 

 

  O Tempo 

 Nova lei devolve ao consumidor controle sobre suas informações https://bit.ly/3iZsNCk 

 

  O Globo 

 Medo de nova onda global de Covid faz Bolsa recuar 1,32% https://bit.ly/2FQuvr9 

 Imposto sobre transações pode ter fase de transição https://bit.ly/3kQSxBp 

 

  O Estado de S. Paulo 

 Ações para promover inclusão devem virar tendência em grandes empresas https://bit.ly/3cofHf2 

 Com pandemia indústria opera com ociosidade recorde https://bit.ly/2RKUO4u 

 "Bolsonaro apoia reformas de Guedes" https://bit.ly/3iVHrdz 

 Entidade deturpa estudo sobre guia de comida, diz cientista https://bit.ly/2RLVXJ5 

 Retomada segue sem plano https://bit.ly/33TAP9v 

 Com tensão no exterior, Bolsa volta ao patamar de julho e dólar vai a R$ 5,40 https://bit.ly/35WMMxC 

 

  Folha de S. Paulo 

 Brasileiro é dos que mais sentem a "inflação da Covid", aponta estudo https://bit.ly/3hZZgqQ 

 Temor de nova onda do vírus na Europa derruba Bolsas e ações de turismo https://bit.ly/3hUtknq 

 Estrangeiros mentem sobre Amazônia para derrubar Bolsonaro, diz Heleno https://bit.ly/3hTtpI3 
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