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Edição Nº 037/2021 – 18 de março de 2021 

 
  Diário do Comércio  

 Atividades de todos os setores industriais estão liberadas em MG https://bit.ly/3tyKAF2  

 Banco Central surpreende e aumenta taxa de juros em 0,75 https://bit.ly/2ONi83F  

 Panificadores buscam alternativas https://bit.ly/3trsFjA  

 Custo do setor em MG já avançou 26,34% https://bit.ly/3r7tz3r  
 
  O Tempo 

 Onda roxa: governo inclui todo o setor industrial entre as atividades essenciais https://bit.ly/3s2XFpR  

 Prefeitos se rebelam contra Onda Roxa e mantêm decisões locais https://bit.ly/3r037Z8  

 Dia Mundial da Criatividade https://bit.ly/3rYMFd9  
 
  TV Rede Minas 

 Minas Gerais recebeu hoje mais 509 mil doses de vacina contra Covid-19 https://bit.ly/3s0w3Sm  
 
  Rádio Itatiaia 

 Toque de recolher: Governo de Minas inclui indústrias de todos os segmentos no grupo de serviços essenciais 
https://bit.ly/3txGI7f  

 Mudança nas atividades consideradas essenciais https://bit.ly/2NsdWpc  
 
  Rádio Super Notícia 

 Governo de Minas inclui todo o setor industrial na lista de atividades essenciais https://bit.ly/3rY0OHq  
 
  Sinduscon 

 Caged: Construção civil tem o segundo melhor janeiro nos últimos 30 anos https://bit.ly/38SEdVm  
 
  Jornal Panorama Minas 

 FIEMG mobiliza empresas para a compra de insumos e vacinas para Minas Gerais https://bit.ly/3rZUcZf  
 
  Novo Jornal de Noticias 

 FIEMG mobiliza empresas para a compra de insumos e vacinas para Minas Gerais https://bit.ly/2OCBbhb  

 Santiago garante respiradores da FIEMG para Norte de Minas https://bit.ly/3bXXarD  

 FIEMG promove Rodada Regional de Obrigações Legais Ambientais 2021 https://bit.ly/3bYlAkB  
 
  Jornal Tribuna de Minas - Juiz de Fora 

 SOS vacinas https://bit.ly/30XkmzM  
 
  Jornal Diário do Aço – Ipatinga  

 Indústria contínua manterá funcionamento na onda roxa https://bit.ly/3eTwtpF  
 
  Portal Amirt 

 Nove em cada 10 brasileiros afirmam que ter uma indústria forte deve ser prioridade para o país, mostra pesquisa 
da CNI https://bit.ly/3vNB3vY  

 SINVESD relata falta de mão de obra para confecções de Divinópolis https://bit.ly/3vB87ak  
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  Portal Gerais 

 Confecção sofre com escassez de mão de obra em Divinópolis https://bit.ly/3qYfchJ  
 

  Revista Anamaco 

 Gerdau inicia programa de capacitação exclusivo para mulheres https://bit.ly/2Nqp3Pu   

 

  Sistema MPA de Comunicação 

 Nove em cada 10 brasileiros afirmam que ter uma indústria forte deve ser prioridade para o país, mostra pesquisa 

da CNI https://bit.ly/3qYL2Lb  

 

  Folha Uberaba 

 Prefeita realiza reunião com setores para apoio no enfrentamento à Covid-19 https://bit.ly/3eTnYeC  

 

  Gazeta de Varginha  

 Grupo procura fornecedores https://bit.ly/2Q95wEa  

 

  Rádio Stilo 

 A perspectiva de fechamento do comércio tem sido a pior possível em Pará de Minas https://bit.ly/3c0nO3c  

 

  TV Bandeirantes 

 Para 97% da população o país só cresce se a indústria crescer https://bit.ly/2P0qhS2  

 

  TV Record 

 Mesmo com a pandemia a indústria Brasileira está crescendo https://bit.ly/2QcLlFn  

 

  Estado de Minas 

 Oxigênio e remédios abrem nova batalha no interior https://bit.ly/30SScpR  

 

  Folha de S. Paulo 

 Projeto que promete reduzir os preços do gás vai para sanção https://bit.ly/2QlNtel  

 Cai imposto de importação sobre celular e PC https://bit.ly/3bVBYSW  

 Estimulado por Bolsonaro, Congresso derruba veto e perdoa dívida de igrejas https://bit.ly/3vFVx9C  

 

  O Estado de S. Paulo 

 Marcha lenta no início do ano https://bit.ly/38Phjy0  

 Novo marco do gás pode destravar R$ 380bi em investimentos no País https://bit.ly/39aJqYT 

 Para analistas, BC ficou sem saída ao ver inflação e dólar altos https://bit.ly/38TxoTo  

 BC inicia novo ciclo de alta de juros e surpreende ao elevar taxa para 2,75% https://bit.ly/2ODPfaa  

 Com mais de 2 mil mortes em media por dia, País chega a maior colapso sanitário https://bit.ly/30WK3At  

 

  O Globo 

 Para conter inflação https://bit.ly/30WKxXj 

 Com o aval de Bolsonaro https://bit.ly/3trB3Q6  

 Congresso mantém vetos no marco do saneamento https://bit.ly/3qX64d5  
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  Correio Braziliense 

 Perdão de R$ 1,4 bi a igrejas https://bit.ly/3cMhyLy  

 Real continua quebrando recordes negativos https://bit.ly/3eRO69n 
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