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TV Inter TV Grande Minas / Globo - Montes Claros
 Presidente da FIEMG visita Montes Claros https://bit.ly/3n7bpNJ
Jornal de Notícias - Montes Claros
 Indústria recupera perdas da crise https://bit.ly/39XGCiM
Diário do Comércio
 BC mantém taxa de juros em 2% ao ano https://bit.ly/2KaKn9I
 MRV inaugura centro de pesquisa https://bit.ly/2W0MOym
 Emenda que incentiva setor ferroviário é promulgada https://bit.ly/3m9sC7Tb
 Produção cresce em MG, mas em ritmo menor https://bit.ly/33YYw0X
Hoje em Dia
 383 pessoas neste momento estão usando respirador fabricado em Minas para o tratamento da Covid-19
https://bit.ly/37ONo7L
 Minas atrai R$ 83 bi em investimentos https://bit.ly/3gzWqcF
 Indústria mantém alta https://bit.ly/2VXxpyK
O Tempo
 Foi idealizado em parceria com o Centro de Inovação e Tecnologia CIT SENAI FIEMG https://bit.ly/39Zt4mM
Portal Negócios Já
 Lideranças fazem balanço da Agenda de Convergência em 2020 https://bit.ly/3m5rYZp
Diário Popular – Ipatinga
 Em ano marcado por pandemia, Agenda de Convergência 2020 destaca avanços https://bit.ly/3m3dNUv
Essencial Ar
 Lideranças fazem balanço da Agenda de Convergência em 2020 https://bit.ly/2LgG4u0
Rádio Ubaense 104.1
 SENAI disponibiliza vagas para Aprendizagem Industrial 1º semestre de 2021 https://bit.ly/2Lj7v6p
Rádio Cataguases
 SENAI disponibiliza vagas para Aprendizagem Industrial 1º semestre de 2021 https://bit.ly/3n6k6rQ
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Estado de Minas
 Ministro da Saúde, agora, fala em vacina emergencial https://bit.ly/2KfRuOo
 PBH busca garantir vacinas junto à Pfizer e ao Butantan https://bit.ly/2IyDzlN
 O peso das distorções tributárias https://bit.ly/3gA9hMb
 Reforço no caixa é adiado https://bit.ly/2JReHqa
TV Integração / Globo - Juiz de Fora
 Falta de matéria prima prejudica a indústria https://bit.ly/37NLrbW
Rádio Itatiaia FM 95,7
 IBGE divulga números da produção industrial mineira https://bit.ly/3439JO2
TV CNN Brasil
 Produção industrial cresce em oito estados, diz IBGE https://bit.ly/3gBHdIq
Correio Braziliense
 Tecnologia será vital para crescimento econômico https://bit.ly/375zMG6
 Selic continua em 2%, mas BC indica subida https://bit.ly/2KfFmN1
O Globo
 Pazuello muda de tom e diz que vacinação pode começar neste mês https://bit.ly/2VXsUV0
 Apesar de alta da inflação, BC mantém juro a 2% https://bit.ly/2KbRdfi
O Estado de S. Paulo
 BC mantém Selic em 2% ao ano, mas já prepara terreno para alta no ano que vem https://bit.ly/37PZMEB
 Apesar da inflação mais forte, os juros não sobem https://bit.ly/2JUHxGb
 Guedes vê Lira mais alinhado com as reformas https://bit.ly/340lRiR
 Governo zera taxa de importação de armas https://bit.ly/33Y59jU
Folha de S. Paulo
 Sob pressão, Pazuello acena com vacinação em dezembro ou janeiro https://bit.ly/3m4ovtS
 Receita menor com tributos adiados na Covid indica inadimplência de empresas https://bit.ly/374B8kr
 Guedes diz que dará 'forte sinal' para cortar subsídios ainda em 2020 https://bit.ly/3gxPdKk
 Bolsonaro zera alíquota de imposto para importação de armas de fogo https://bit.ly/37RO8Jl
 BC mantém os juros em 2% e diz que alta da inflação é temporária https://bit.ly/2W0WybU
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