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  Rádio 98 FM 

 Entrevista com presidente da FIEMG https://bit.ly/3gTrHYu  

 SESI em um minuto https://bit.ly/3ahu8Tm  

 

  Diário do Comércio 

 FIEMG doa equipamentos médicos para unidades do SAMU https://bit.ly/3oXTERC  

 Economia brasileira crescerá 4% no próximo ano, segundo projeções da CNI https://bit.ly/2IZdo8d  

 Projetos devem sair do papel em 2021 https://bit.ly/3ajM8wr  

 

  Rádio BandNews Minas Gerais  

 PIB de MG deve fechar o ano com retração de 3,9, aponta projeção da FIEMG https://bit.ly/3nwOYSk  

 

  Rádio CBN 

 FIEMG revela impactos sofridos pelos setores da economia em MG https://bit.ly/3pdzKCv  

 

  Hoje em Dia 

 Carreiras em alta https://bit.ly/37uj6bH  

 

  O Tempo 

 Os 250 anos de um gênio https://bit.ly/3ntNSqE  

 Concessões devem sair do papel https://bit.ly/2WrxhHW  

 

  Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

 Deputados demandam investimentos na distribuição de energia https://bit.ly/3alXGPU  

 

  Revista M&T.  

 Entrevista com Emir Cadar Filho https://bit.ly/2Wo6DzP  

 

  Revista Contramarco 

 O associativismo beneficia o mercado do vidro em MG https://bit.ly/3alJC8M  

  

  TV Integração Globo - Araxá-Divinópolis 

 Relatório da FIEMG aponta Cláudio como o município que mais realizou contratações no Centro-Oeste 

https://bit.ly/3r4UdLb  
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  TV Integração / Globo - Juiz de Fora 

 FIEMG divulga balanço de setor industrial da Zona da Mata em 2020 https://bit.ly/3nzlt2A  

 

  AMIS 

 Indústria mineira mostra resiliência e reduz impactos econômicos provocados pela Covid-19, afirma 

FIEMG https://bit.ly/3oV2Whc  

 

  O Corvo-Veloz 

 FIEMG apresenta balanço de 2020 e perspectivas para 2021 em coletiva de imprensa 

https://bit.ly/34hdQ9h  

 

  Gazeta de Varginha 

 FIEMG: Indústria mineira mostra resiliência e contribui para minimizar impactos econômicos provocados 

pela Covid-19 https://bit.ly/3r7d1td  

 

  Blog Ultimasnoticias 

 FIEMG apresenta balanço de 2020 e perspectivas para 2021 em coletiva de imprensa 

https://bit.ly/3aj1EIX  

 

  Diário Popular – Ipatinga 

 Resiliência da indústria mineira diminui impacto da pandemia https://bit.ly/2IYerFj  

 

  Essencial Ar 

 Indústria mineira mostra resiliência e contribui para minimizar impactos provocados pela Covid-19 

https://bit.ly/37rMNdi  

 

  Jornal Correio da Cidade 

 FIEMG doa equipamentos médicos para unidades do SAMU https://bit.ly/3nrYnus  

 

  Sabará Notícias 

 FIEMG doa equipamentos médicos para unidades do SAMU https://bit.ly/2Kd6OeS  

 

   Jornal MG Turismo 

 FIEMG doa equipamentos médicos para unidades do SAMU https://bit.ly/3mt1Jw2  

 

    Jornal Em Tempo 

 FIEMG doa equipamentos médicos para unidades do SAMU https://bit.ly/3mt4qh8  
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    Jornal de Notícias - Montes Claros 

 SENAI https://bit.ly/2J4G1AY  

 

  TV BandNews 

 CNI quer comprar vacina para trabalhador jovem https://bit.ly/3gUmqjn  

 

  G1 

 Brasil vai encerrar o ano sem perder empregos no mercado formal, diz Paulo Guedes 

https://glo.bo/38bqszO  

 

  Folha de S. Paulo 

 Auxílios evitaram que 23 milhões caíssem na pobreza nas metrópoles https://bit.ly/2LF7ObT  

 Clube dos ricos recomenda que governo amplie o Bolsa Família https://bit.ly/3moo3GZ  

 Caixa reforçado https://bit.ly/37sK6bC  

 Após prever vacina em março, janeiro e dezembro, governo agora diz fevereiro https://bit.ly/3nvGlrf  

 Guedes quer plano de voo solo para estatal dependente https://bit.ly/2LLpFOB  

 

  O Estado de S. Paulo 

 Bolsonaro inclui Coronavac em plano e imunização pode começar em fevereiro https://bit.ly/3nuLUX3  

 Equipe econômica confia na vacina para retomada rápida https://bit.ly/3afGDii  

 O otimismo de volta à indústria do aço https://bit.ly/3gVcKFc 

 Estudo aponta carga tributária desigual https://bit.ly/3nvyZE7  

 EUA e Pfizer negociam doses a mais de vacina, com impacto em países pobres https://bit.ly/3r8Mps7  

 Congresso aprova LDO para 2021 https://bit.ly/3amUl30  

 Compra de terra por estrangeiro será facilitada https://bit.ly/3r4WxSD   

 Estados têm alívio de R$ 217 bi com crédito novo e renegociação da dívida https://bit.ly/2LAIpA7  

 

  O Globo 

 Congresso adia para 2021 análise de vetos de Bolsonaro https://bit.ly/3r9yzWb  

 Estados terão alívio de R$ 217 bi com pacote aprovado no Congresso https://bit.ly/37uy0OQ  

 Equipe de Guedes estuda liberar crédito e antecipar 13º https://bit.ly/38fBVOO  

 Governo inclui CoronaVac em plano e adota tom de 'paz' e 'entendimento' https://bit.ly/38eJCER  

 Maia quer votar projeto que unifica PIS e Cofins ainda este ano https://bit.ly/38ggOf9  

 

  Correio Braziliense 

 Meio ambiente na rota do progresso https://bit.ly/3r9b27I 
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