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  Hoje em Dia 

 Recuperação da indústria foi de 7,7% no último trimestre, diz presidente da FIEMG; veja entrevista 
https://bit.ly/2JYCJz0 

 Presidente da FIEMG faz balanço do setor industrial, que representa 31,9% do PIB mineiro https://bit.ly/2VNLv5W 
 Indústria tem força histórica https://bit.ly/2IqMd5Y  
 Número de matrículas no SENAI/MG cai em relação à 2019, mas o balanço é positivo https://bit.ly/33QZxbd 
 Minas 300 anos: SENAI investe em capacitação para a indústria 4.0 em Minas https://bit.ly/3glIZxd 
 De interfone a ventilador pulmonar https://bit.ly/2VN0ixv 
 Sindbebidas reclama da falta de diálogo na proibição do consumo de bebidas e sugere criação de selos 

https://bit.ly/3qzAlzz 
 Abrasel diz ter sido ignorada pela PBH antes da proibição do consumo de bebidas https://bit.ly/3lRWKEW 

 
  Rádio Itatiaia 

 Entidades detalha o pagamento de 13º e férias diante da lei de suspensão de jornada de trabalho 
https://bit.ly/2K21BWY 

 SESI Cultura é 360º: nova proposta de trabalho, com foco na formação profissional e na geração de negócios 
criativos https://bit.ly/2K21Dy4  

 
  Diário do Comércio 

 Exportações ancoram o futuro de Minas https://bit.ly/3gjf4pc  
 MG assina com Reino Unido acordo de economia verde https://bit.ly/3lR7aVa 
 Impacto nos preços de serviços preocupa https://bit.ly/37X9PIf 
 Senado implanta regras da LGPD https://bit.ly/3lTBaj8 

 
  Jornal Edição do Brasil 

 FIEMG destaca importância dos investimentos na área da educação https://bit.ly/2VNBhSW 
 Inauguração Fábrica de Blocos do Pico https://bit.ly/2JScXfX 
 Jornalistas na FIEMG https://bit.ly/3mRUqPx 

 
  Rádio CBN  

 Empresários do ramo alimentício e do plástico estão otimistas com o fim do ano https://bit.ly/3oyS3Bo 
 
  Textile Industry  

 Indústria tem força histórica: Setores como mineração, têxtil e de transformação traduzem vocação 
https://bit.ly/3owbIlO 

 
  Blog do PCO 

 Uma ducha de água fria nas expectativas de reverter os resultados ruins de 2020 https://bit.ly/37IuoHX 
 
  Dicas BH 

 Orquestra Sesiminas Musicoop apresenta Live Concerto “Beethoven – o Grande Humanista” 
https://bit.ly/36Q6jQe 

 
  Segs 

 MRV inaugura Centro de Pesquisa e Desenvolvimento: primeiro polo da companhia dedicado a pesquisas e testes 
para a construção civil habitacional https://bit.ly/37JVJcL 
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  TV Alterosa - SBT - Divinópolis  

 FIEMG Regional Centro-Oeste monta estrutura para o Salão do Imóvel em Divinópolis https://bit.ly/37FfMZX 
 
  Jornal Diário do Aço - Ipatinga 

 Nova diretoria do Sindimiva é empossada https://bit.ly/3qzaKa4 
 
  Portal Amirt  

 Deputado federal Domingos Sávio visita SINDJORI-MG  https://bit.ly/3qxIULn 
 
  Gazeta do Pontal de Minas 

 FIEMG realiza Almoço Empresarial em Ituiutaba https://bit.ly/2VMsFMl 
 
  Jornal de Notícias - Montes Claros 

 FIEMG doa quartos de UTIs a hospitais no Norte de Minas https://bit.ly/2Lf5EzH 
 
  O Tempo 

 Sem verba de ampliação, governo trabalha privatização do metrô https://bit.ly/3lQSB45 
 Inflação para mais pobres fica em 0,95% https://bit.ly/3qA0qOZ 

 
  TV SBT 

 Cresce a produção da indústria nacional https://bit.ly/3gkm4lA 
 
  Correio Braziliense 

 Os desafios do orçamento https://bit.ly/39PSvqQ 
 Home office no pós-covid https://bit.ly/37F3PUd 
 Cenário nebuloso para a atividade em 2021 https://bit.ly/3osJF6A 
 O imbróglio da reforma tributária https://bit.ly/2K2vWEQ 

 
  O Estado de S. Paulo 

 Incertezas fazem crescer contratação de temporários https://bit.ly/2L4CR0v 
 Tentativa de barrar Huawei vira novo conflito com China https://bit.ly/3glBIxb 
 A nova Lei de Falências https://bit.ly/33Ncqmr 
 Cerco ao carro a gasolina cresce no mundo e pressiona as petroleiras https://bit.ly/39QzCEu 
 Projeto do Senado prevê substituir Bolsa Família por plano de redução da pobreza https://bit.ly/2IpL3HS 
 Incertezas fazem cair a confiança do empresariado https://bit.ly/36NNgWR 
 Marcha reduzida na indústria https://bit.ly/3mW3xyO 

 
  Folha de S. Paulo 

 Pressão sobre preços é a maior desde o fim da hiperinflação no Plano Real https://bit.ly/2L7pbBW 
 Auxílio emergencial faz Caixa criar banco digital que pode render R$ 50 bi https://bit.ly/3oBEXDP 
 Com poucas apostas, país fica para trás na corrida da vacina https://bit.ly/36S3Kx2 
 BC trabalha para dobrar número de cooperativas https://bit.ly/3lSnW6u 
 Crédito federal ajuda os pequenos, mas alta demanda dificulta acessom https://bit.ly/39OEgTb 
 Timing https://bit.ly/39OEIAR 
 Com reformas travadas, governo aposta em ações laterais para aliviar a dívida https://bit.ly/2IqN06W 

 
  O Globo 

 Sinal de alerta https://bit.ly/3lQSjdm 
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