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O Tempo
 Indústria mineira começa a reduzir perdas causadas pela pandemia do coronavírus
https://bit.ly/2KaKwKz
 Homenagem a Beethoven https://bit.ly/34ioXPe
 MG comprou respiradores mais baratos do Brasil, diz secretário de Planejamento
https://bit.ly/3gU16dN
 Despesa com folha acima do teto https://bit.ly/3oQIRbQ
 Reforma da Previdência de MG deve gerar economia de R$ 1,1 bi https://bit.ly/3gSthJX
 Instabilidades da nova Lei de Barragens https://bit.ly/3mkr8b3
Diário do Comércio
 PIB da indústria mineira deve cair 3,8% https://bit.ly/3ad8WOp
 Novo projeto pode simplificar procedimentos de sociedades anônimas https://bit.ly/3afMW5j
 Minas Gerais pode implantar 173 PCHs https://bit.ly/38d6dBE
Hoje em Dia
 Investimentos à vista https://bit.ly/3gZUquM
TV Band
 FIEMG aponta que Estado terminará 2020 com PIB negativo de 3,9% https://bit.ly/37o6Ucp
TV Rede Minas
 Indústria mineira retoma crescimento e deixa empresário otimista https://bit.ly/3noR6Mb
Rádio Itatiaia FM 95,7
 Presidente da FIEMG elogia medidas do governo federal para a economia durante à pandemia
https://bit.ly/3afcD6b
Rádio Brasileiríssima / Inconfidência FM 100,9
 FIEMG divulga balanço do setor em 2020 https://bit.ly/2LKFLIp
 Orquestra Sesiminas Musicoop faz o último concerto do ano em homenagem aos 250 anos de Beethoven
https://bit.ly/37ocawv
Rádio CBN
 FIEMG projeta alta de 6% no PIB para 2021 https://bit.ly/3oUIux2
Rádio UFMG Educativa FM 104,5
 Orquestra Sesiminas Musicop faz última apresentação do ano com concerto transmitido pelo YouTube
da FIEMG https://bit.ly/34hg2O1
Rádio Alvorada FM 94,9
 Orquestra Sesiminas Musicop faz última apresentação do ano com concerto transmitido pelo YouTube
da FIEMG https://bit.ly/3npaSa1
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Rádio América AM 750
 Orquestra Sesiminas Musicop faz última apresentação do ano com concerto transmitido pelo YouTube
da FIEMG https://bit.ly/3nr58wu
BH Eventos
 Orquestra Sesiminas Musicop apresenta Live Concerto “Beethoven – O Grande Humanista”
https://bit.ly/3moao2I
Patos Hoje
 FIEMG de Patos de Minas mostra balanço de 2020 e perspectivas para 2021 em coletiva de imprensa
https://bit.ly/3ad5nrv
Pontal em Foco
 Imprensa tijucana participa de coletiva virtual com o presidente da FIEMG https://bit.ly/2Wnk1nI
Carta de Notícias
 Indústria mineira contribui para minimizar impactos econômicos durante a pandemia
https://bit.ly/3mpE6oa
Conexão Itajubá
 Indústria mineira mostra resiliência e contribui para minimizar impactos econômicos provocados pela
Covid-19 https://bit.ly/2KslPt8
BarbacenaMais
 Indústria mineira mostra resiliência e contribui para minimizar impactos econômicos provocados pela
Covid-19 https://bit.ly/38doNtL
A Folha Regional
 Indústria mineira mostra resiliência e contribui para minimizar impactos econômicos provocados pela
Covid-19 https://bit.ly/3amQYcp
Cidade Divinópolis
 Presidente da FIEMG apresenta balanço industrial de 2020 https://bit.ly/34fDbAw
TV Band Triângulo - Uberaba
 Cemig oferece curso gratuito de treinamento para energia solar https://bit.ly/2WjOrXZ
Bom Dia Online
 FIEMG e SIME doam ventiladores pulmonares e bombas de infusão para o Hospital Margarida
https://bit.ly/3r3s3Ab
Jornal de Notícias - Montes Claros
 FIEMG Norte preocupada com aumento do desemprego https://bit.ly/2Whto8F
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Jornal Diário do Aço - Ipatinga
 Governo de Fabriciano e FIEMG firmam convênio para avaliar impactos do Distrito Industrial
https://bit.ly/2LDaozb
Barbacena em Tempo
 SESI disponibiliza plataforma virtual de robótica https://bit.ly/3afe2cK
Estado de Minas
 Zema critica Congresso e faz elogio a Bolsonaro https://bit.ly/3p0xHBg
 Kalil sela acordo com Doria para garantir imunizante https://bit.ly/3oY84kU
 Guedes e Campos Neto pedem vacina para economia reagir https://bit.ly/37olf8J
Folha de S. Paulo
 Governo prepara nova rodada de saque emergencial do FGTS em 2021 https://bit.ly/37t3025
 Com inflação maior, governo passa a estimar salário mínimo de R$ 1.088 no ano que vem
https://bit.ly/3mmCgEj
 Câmara aprova regras de equilíbrio para estados https://bit.ly/2WmMzxC
 Fim prematuro do auxílio pode prejudicar recuperação do Brasil https://bit.ly/2KwjA7S
 Vacinar população é mais barato que prolongar auxílio, diz BC https://bit.ly/37lU1zy
 Ministério de economia eleva previsão de rombo em 2021 para R$ 247 bi https://bit.ly/3rcsnNo
 Saúde ignora há seis meses importação de seringas da China https://bit.ly/2K92qgV
 Ultracongeladores de universidades podem ser usados para vacina https://bit.ly/3gU7Ic7
O Estado de S. Paulo
 Reformas são vitais para manter juro baixo diz Economia https://bit.ly/3qZEAVr
 Mais confiante, a indústria pode investir mais https://bit.ly/3gZbfWz
 LDO vai a votação hoje com rombo de R$ 247 bi e mais poder ao Congresso https://bit.ly/3nqqw5g
 'Vacinar é mais barato do que pagar auxilio' https://bit.ly/38d4LiG
 Ata do Copom admite inflação mais elevada https://bit.ly/3gTNajY
 Feliz ano-novo? https://bit.ly/3oYDs2E
 Com inflação, mínimo deve ir a R$ 1.088 https://bit.ly/2IZZcfe
 A inflação vai voltar depois da pandemia https://bit.ly/37pNROE
O Globo
 Bolsonaro: excludente de ilicitude deve voltar à pauta https://bit.ly/37t5z4d
 Câmara amplia para dez anos o prazo do regime de recuperação fiscal https://bit.ly/3nvnwVm
 Bolsa sobe e zera perdas do ano provocadas pela crise da Covid https://bit.ly/3nrfuwm
 Campos Neto: vacina é mais barata que auxílio https://bit.ly/2Whot7E
 Senado rejeita mudanças feitas pela Câmara ao projeto do Fundeb https://bit.ly/3aiz0rk
 Governo prevê salário mínimo de R$ 1.088 em 2021 https://bit.ly/2WkxLj7
Correio Braziliense
 Pazuello garante entrega em 5 dias https://bit.ly/37lWbPG
 Governo prevê mínimo de R$ 1.088 em 2021 https://bit.ly/38fvfjY
 Bolsa zera perdas da pandemia https://bit.ly/2IUkYAR
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