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  Globo Minas 

 A indústria tá na moda - programa Tô Indo https://bit.ly/3kA1mCG  

 

  O Tempo 

 Vacinação de industriários exige planejamento e maior quantitativo de doses https://bit.ly/3hQSSW1    

 Reunião com Kalil pode mudar flexibilização https://bit.ly/3kxn8H2    

 Zema retoma tom antipolítico e sofre derrotas na Assembleia https://bit.ly/3hPqUK9  

 Pelo segundo ano seguido, PBH não vai antecipar o 13º salário https://bit.ly/3hOuJiH  

 

  Super Notícia 

 Vacinação de industriários exige planejamento e maior quantitativo de doses https://bit.ly/3wPhnHg  

 

  Estado de Minas 

 De Minas para o mundo https://bit.ly/3BfIwGJ   

 Bolsonaro sugere que pode vetar o 'fundão' eleitoral https://bit.ly/3hOxO2r  

 

  TV CNN  

 Setores da economia pedem volta do horário de verão https://bit.ly/3wJDfDW   

 

  Rádio Itatiaia 

 Indústria de Minas prevê crescimento recorde em 2021; estado celebra legislação simplificada 

https://bit.ly/3evgxt1  

 

  Rede Minas 

 Governo de Minas assina parceria com Fiemg e Senai para possibilitar cursos de qualificação https://bit.ly/3hPvZCl  

 

  Diário do Comércio 

 Data driven: gestão guiada por dados vira tendência no setor industrial https://bit.ly/3euaLaS   

 

  Gshow 

 Indústria da cabeça aos pés https://bit.ly/3kr9WUa  

 

  Jornal Edição do Brasil 

 Setor industrial mineiro apresenta o 2º melhor desempenho do país https://bit.ly/3ex4TOa   

 Presidente da Fiemg visita Patos de Minas e participa de posse https://bit.ly/3xS4wFq   

 OAB Minas entrega Comenda Nacional Ministro Alysson Paulinelli https://bit.ly/3ewlRfB   

 

  AMM 

 Secult apresenta projeto Via Liberdade a gestores de Turismo do Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal 

https://bit.ly/2VMk13C  
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  O Mundo dos Inconfidentes 

 Representantes do sistema Fiemg, Prefeitura e Acimon discutem demanda por qualificação técnica profissional 

https://bit.ly/36Hz2Ga  

 

  CDL Uberaba 

 Entidades unidas contra a criação da Inspeção Predial https://bit.ly/3wP84XU   

 

  TV Justiça 

 Estudo da Fiemg revela aumento do PIB com recursos do acordo histórico da Vale, homologado pelo TJMG 

https://bit.ly/3Bkm2EK  

 

  Diário do Rio Doce 

 Zema assina parceria com Fiemg e Senai para empregabilidade a trabalhadores em situação de pobreza 

https://bit.ly/3BfYIaR  

 

  Portal da Cidade 

 Fiemg doa 4 mil testes rápidos de covid para Saúde em Pouso Alegre https://bit.ly/2UXdmTH  

 

  TV Globo 

 Montadoras paralisam fábricas por falta de chips de silício https://bit.ly/3xUXujy  

 

  Folha de S. Paulo 

 Aposta em desoneração para aumentar receitas é questionada por analistas https://bit.ly/3rk1w26   

 Critérios de doações pelo judiciário viram alvo de questionamentos no país https://bit.ly/3it10Le  

 Brasil apressa lei para inteligência artificial https://bit.ly/2V0HuOo  

 Máquina federal tem enxugamento inédito de servidores e de gastos https://bit.ly/3itKo6f   

 Governo atrasa início de programa de emprego para jovens https://bit.ly/36KPAgx   

 Projetos dão incentivo fiscal para contratação de mulher vulnerável https://bit.ly/3kuA0xG   

 Venda de carro usado cresce e preço sobe acima da inflação https://bit.ly/3zhYrCJ   

 

  O Estado de S. Paulo 

 Sob Bolsonaro, nº de multas pagas por crimes ambientais na Amazônia cai 93% https://bit.ly/3zem8vu   

 Reforma do IR e fundos imobiliários https://bit.ly/3BiECNm   

 Bolsonaro culpa governadores por alta da gasolina https://bit.ly/3xWjNW4   

 

  O Globo 

 Crédito para retomada https://bit.ly/3zhYHBH  

 

  Correio Braziliense 

 FGTS poderá distribuir R$ 5,9 bilhões de lucros https://bit.ly/3kvblsH  

 Reparação de R$ 37 bilhões https://bit.ly/3z9ECgH  
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