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  TV Alterosa - SBT - Divinópolis 

 Acompanhado de Flávio Roscoe, Romeu Zema visita projeto de armazenamento de grãos da Avivar em 

São Sebastião do Oeste https://bit.ly/374nw7o  

 Romeu Zema se reúne com empresários na sede da FIEMG em Divinópolis https://bit.ly/2IS2YY1  

 

  Agência Minas 

 Romeu Zema cumpre giro pelo estado no Centro-Oeste e destaca retomada econômica e geração de 

empregos https://bit.ly/2IS2sJz  

 

  Jornal Edição do Brasil 

 Inscrições para o Experience Edição 2020 estão abertas https://bit.ly/339Fggx  

 

  Hoje em Dia 

 FIEMG sinaliza um cenário mais favorável para 2021 https://bit.ly/2IRUPTr  

 

  Estado de Minas 

 Então (já) é natal (ao menos nas vitrines) https://bit.ly/3kXBTiM  

 Bolsonaro: Ataques vêm de países ineficientes https://bit.ly/2J0q7aq  

 Governo descarta auxílio emergencial em 2021 https://bit.ly/3foqura  

 Ideia de Guedes de vender reservas vira alvo de críticas https://bit.ly/2J64rJH  

 

  TV Integração Globo - Araxá-Divinópolis 

 Romeu Zema participa de reunião com lideranças empresariais na FIEMG em Divinópolis 

https://bit.ly/398JDwo  

 

  Blog do Polli 

 Zema destaca retomada econômica https://bit.ly/3pWx116  

 

  G37 

 Governador Romeu Zema afirma ter boas perspectivas para o futuro da região Centro-Oeste 

https://bit.ly/3kU5l9v  

 

  G1 - Centro-Oeste 

 Romeu Zema visita cidades no Centro-Oeste de MG https://glo.bo/2HxxTrW  
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  Rádio Web WA 

 Romeu Zema cumpre giro pelo estado no Centro-Oeste e destaca retomada econômica e geração de 

empregos https://bit.ly/33cfRTs  

 

  Agora - O Diário de Divinópolis 

 Minas caminha bem na pandemia, afirma Zema a empresários divinopolitanos https://bit.ly/2J2uvpt  

 

  Jornal Jorge Agora 

 Em reunião na FIEMG, Governador Romeu Zema afirma ter boas perspectivas para o futuro da região 

https://bit.ly/2Kv1qU5  

 

  DiviNews.com 

 Em reunião na FIEMG, Governador Zema afirma que a região tem boas perspectivas de desenvolvimento 

https://bit.ly/3l1hgT0  

 Com a presença do Governador Zema, AVIVAR inaugura Programa de Armazenamento de Grãos de R$ 

50 milhões https://bit.ly/3nNE1eR  

 

  Portal da Mineração 

 RHI Magnesita divulga desafios na 3ª Jornada do FIEMG Lab https://bit.ly/33ap9zm  

 

  Diário do Rio Doce 

 Vale inaugura fábrica de blocos para construção civil, produzidos com rejeitos da mineração 

https://bit.ly/3706Rlt  

 Onda vermelha: Comércio em Valadares terá que se adequar a novas orientações 

https://bit.ly/2UTQxgw  

 

  BH Eventos 

 AMIS lança 1ª feira virtual do segmento supermercadista em Minas Gerais https://bit.ly/36TQsio  

 

  Jornal Montes Claros 

 AMIS lança 1ª feira virtual do segmento supermercadista em Minas Gerais https://bit.ly/3lYQax4  

 

  Portal Negócios Já 

 Presidente da FIEMG RVA recebe prefeitos eleitos de Ipatinga e Santana do Paraíso 

https://bit.ly/3fqeN3d  
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  Diário do Comércio  

 Produção industrial aumenta no País https://bit.ly/2KxXMJg  

 

  Folha de S. Paulo 

 Estoques da indústria continuam abaixo do desejado, aponta CNI https://bit.ly/3q1sj2v  

 Balão... https://bit.ly/3nLTuMA  

 Empreendedores que adotaram o Pix ainda aguardam consumidores https://bit.ly/2HvaW8I  

 Vacinas e vírus geram 'efeito gangorra' nas Bolsas e no dólar https://bit.ly/3lYk8l0  

 G20 diz que fará o possível para conter Covid e salvar empregos https://bit.ly/3m3njYM  

 Venda de reservas entrou no cardápio de opções, diz secretário de Guedes https://bit.ly/335UCmk  

 Bolsonaro se referiu a empresas, diz Mourão https://bit.ly/373kgsX  

 Guedes cita eventual 2ª onda de Covid e afirma que governo está preparado https://bit.ly/3lZz16t  

 Senado aprova isenção de taxas para sistema ligado à internet das coisas https://bit.ly/2KpV4VY  

 BC autoriza pagamento de loterias com Pix https://bit.ly/3frBN1Y  

 

  O Estado de S. Paulo 

 Brasil é o 11º em total de estudos sobre covid https://bit.ly/3nQbqWw  

 No G-20, Bolsonaro critica 'demagogia' em pauta ambiental https://bit.ly/3kW1xol  

 Metade das empresas tem lucro maior https://bit.ly/3nOPFGn  

 Contas públicas e reformas https://bit.ly/3m1ZEYw  

 Pauta ambiental será chave da relação Brasil-EUA https://bit.ly/3lX4er1  

 Prorrogação do auxílio https://bit.ly/3nPvU1G  

 

  O Globo 

 Bolsonaro diz que sofre ataque injusto sobre Amazônia https://bit.ly/2UQGskm  

 Efeito positivo https://bit.ly/3fpWzPn  

 Após aumento da procura, dólar volta a subir: R$ 5,38 https://bit.ly/3lSmRMG  

 Efeito positivo https://bit.ly/337y84g  

 Mais fome no País https://bit.ly/2J1fpAK  

 No G-20, Bolsonaro defende reforma da OMC https://bit.ly/3l1i36h  

 

  Correio Braziliense 

 Recuperação lenta, mas gradual https://bit.ly/3lWFq2d  

 Reforma tributária: novos caminhos https://bit.ly/33bHXOJ  

 Desmatamento trava acordo UE-Mercosul https://bit.ly/35YIkhD  
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