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Diário do Comércio
 Fiocruz e empresários mineiros discutem perspectivas de
https://bit.ly/3pdwx5y
 SENAI e MRV lançam desafio para startups https://bit.ly/2WChFBI

vacina

contra

a

Covid-19

O Tempo
 Parceria com empresários de MG busca garantir 25 milhões de doses de vacina https://bit.ly/3aPf4Nd
Carta de Notícias
 Fiocruz se reúne com empresários mineiros https://bit.ly/3pm1C78
Conexão Itajubá
 Fiocruz se reúne com empresários mineiros https://bit.ly/3h9TMLe
Noticias de Contagem
 Fiocruz se reúne com empresários mineiros https://bit.ly/3aE2vUS
 FIEMG doa equipamentos médicos para unidades do SAMU https://bit.ly/3aIAYBH
Paulo Navarro
 Ano perigoso https://bit.ly/38xs4nx
Estado de Minas
 Vale destina R$ 154 milhões ao setor cultural em 2021 https://bit.ly/3rqTpjZ
 Governo promete, agora, dobrar doses da CoronaVac https://bit.ly/37J9Hx2
Correio da Cidade - Conselheiro Lafaiete
 FIEMG doa equipamentos para o Cirsu e outros quatro consórcios https://bit.ly/3rnHCmz
Agora - O Diário de Divinópolis
 Entidades se unem para reforçar campanha contra o novo coronavírus https://bit.ly/2Kz0P45
G37
 Grupo Gestor lança campanha contra transmissão da Covid – 19 https://bit.ly/2M6lEVf
Portal Amirt
 Primeira reunião de trabalho e posse do Conselho de Desenvolvimento foi realizada na
FIEMG https://bit.ly/2WDd9D1
A Folha Regional
 Governo de Minas inicia etapa de fiscalização da edição 2020 do FAPI https://bit.ly/2WGdtB2
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Portal Gerais
 Apesar da pandemia, Centro-Oeste de Minas empregou mais em 2020 https://bit.ly/3rqleZE
ISTOÉ
 Programa de apoio supera meta e atende mais de 9 mil empresas https://bit.ly/3aAafqD
Reticências
 MRV e SENAI lançam desafio de inovação para indústria https://bit.ly/3pcg7dM
Portal da Cidade Mariana
 Programa Aprendiz está com inscrições abertas https://bit.ly/3aKb7Jg
Portal Carangola
 Paraibuna Embalagens
https://bit.ly/3pm1uoa

e

SENAI

desenvolvem

cursos

gratuitos

para

jovens

aprendizes

Jornal Tribuna de Minas - Juiz de Fora
 Esdeva se tornou uma das maiores gráficas do país https://bit.ly/2Jd1ibw
Jornal da Cidade Online – Poços de Caldas
 Indústria da comunicação e do audiovisual destacam conquistas https://bit.ly/38sf82x
Folha de S. Paulo
 Câmara aprova texto-base de projeto que abre caminho para conta em dólar no Brasil
https://bit.ly/3hdfM7P
 Ceia de fim de ano fica mais cara por causa de dólar alto e demanda aquecida https://bit.ly/3pjALZs
 Governo prevê corte de até R$ 20 bi para cumprir teto em 2021 https://bit.ly/3pcmUUO
 Mudar lei de fundos será desafio em 2021, diz Rogério Marinho https://bit.ly/34BtqNe
O Estado de S. Paulo
 STF faz pedido de reserva de vacina para 7 mil à Fiocruz https://bit.ly/3aCZyUg
 Prévia da inflação vai a 1,06% neste mês, o maior nível em 5 anos https://bit.ly/3rmc9Bl
 Aprovado mais recursos para o Pronampe https://bit.ly/3ayL9IR
O Globo
 Câmara aprova R$ 10 bi no Pronampe. Governo já planeja novo modelo para 2021
https://bit.ly/2WHST2V
 Prévia da inflação fecha o ano em 4,32%, acima do centro da meta https://bit.ly/34E0GDA
Correio Braziliense
 Inflação esvazia ceia de Natal dos brasileiros https://bit.ly/2WHeJ6U
 Aval a PL que muda regras cambiais https://bit.ly/34zlqfB
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