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Diário do Comércio 

 Hábitos de consumo no País mudam com a chegada do coronavírus https://bit.ly/2Cl21Ur 

 BC reduz Selic e sinaliza espaço para novo corte https://bit.ly/2YJuvyA 

 Governo prepara envio de reforma da Previdência https://bit.ly/3fAAT1T 
 
Estado de Minas 

 CDL e ACMinas analisam impactos da queda da Selic para a economia de Minas https://bit.ly/3hP8lUu 

 Violinos em campo https://bit.ly/30StpDh 
 
Hoje em Dia 

 Wadson Ribeiro - A pandemia coloca a economia mineira em estado grave https://bit.ly/2BfG8Fs 
 
ESG   Escola Superior de Guerra 

 Projeções para o cenário pós-pandemia são debatidas no II Ciclo de Estudos Estratégicos de Defesa 
https://bit.ly/2YJFBDW 

 
Carta de Notícias 

 Dia da Indústria 2020 será celebrado virtualmente https://bit.ly/3hGRl2s 

 Qualidade das Cervejas https://bit.ly/3hEqunN 
 
Fhits Friends 

 As lives do Minas Trend https://bit.ly/3fzvKXP 
 
Gazeta de Varginha 

 FIEMG: Dia da Indústria 2020 será celebrado virtualmente https://bit.ly/37DL3fo 
 
O Norte 

 Aprovada no Senado, MP que cortou jornada e suspendeu contratos vai à sanção presidencial 
https://bit.ly/2YcnuaB 

 
Folha Uberaba 

 Governador de Minas, Romeu Zema reforça apoio a Elisa https://bit.ly/2YHORs2 
 
Jornal de Uberaba 

 José Arlênio assume a FIEMG e dará continuidade aos projetos de Elisa https://bit.ly/2N8nVMD 

 Teste para industriário https://bit.ly/2Ck3tGA 
 
Tribuna de Minas 

 Empresário juiz-forano recebe Medalha do Mérito Industrial da FIEMG https://bit.ly/2NaWFNG 
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Patos em Destaque 

 Empresário Jeovane Silveira é o Mérito Industrial 2020 da FIEMG https://bit.ly/3d8rbSJ 
 
Jornal de Notícias   Montes Claros 

 25ª Fenics https://bit.ly/2YNgsId 
 
Correio da Cidade  Conselheiro Lafaiete  

 FIEMG fornece testes rápidos pelo valor de 99 reais por trabalho para as empresas mineiras 
https://bit.ly/3hH3951 

 
G37 

 FIEMG Regional Centro-Oeste doa 10 mil máscaras a unidades de saúde e entidades filantrópicas de 
Divinópolis https://bit.ly/2NaYhqw 

 
Folha de S. Paulo 

 BC reduz Selic em 0,75 ponto e abre espaço para corte residual https://bit.ly/3eemgkI 

 Parcelamento perdoa até 70% de dívida tributária de empresas e pessoas físicas https://bit.ly/2YcOve7 

 Sem aprovar reformas, Brasil viverá depressão econômica, diz Guedes https://bit.ly/2ACOYgF 

 Economia sinaliza leve recuperação em maio após tombo recorde https://bit.ly/3ec8xL6 
 
O Estado de S. Paulo 

 Novo 'Refis' deve somar R$ 56 bi, diz governo https://bit.ly/3ebRLvO 
BC corta Selic pela oitava vez seguida; taxa cai a 2,25% e juro real fica negativo https://bit.ly/3edhAM3 
 
O Globo 

 Juros em nova mínima histórica https://bit.ly/3fE1NG2 

 Governo lança nova renegociação de dívidas https://bit.ly/2YLrVbs 
 
Correio Braziliense 

 Juros podem cair ainda mais, indica BC https://bit.ly/2NbmLQK 

 Investidor assume mais risco https://bit.ly/3fChq0K 
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