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Diário do Comércio 

 Marco Antônio Tonussi, sócio da holding Inspirar, é o Industrial do Ano https://bit.ly/2NdpMA4 

 Pandemia deve forçar novas reduções na taxa de juros https://bit.ly/3ec6vux 

 Desembolsos do BDMG para MPEs bate recorde https://bit.ly/2zLR9xX 
 

TV Rede Minas 

 Produção industrial em MG cai 16% https://bit.ly/3eeWe0A 
 

Rádio Alvorada FM 94,9 

 Cervejarias mineiros poderão enviar produtos para análises técnicas para o Centro de Inovação em 
Tecnologia do SENAI https://bit.ly/3hJgYzO 

 

De Fato Online 

 Cervejas vão passar por análise técnica em Minas https://bit.ly/30XjIU5 
 

Rádio Itatiaia FM 95,7 

 Conversa de Redação: BH vai ganhar laboratório para testar coronavírus https://bit.ly/3fCnjv0 
 

Jornal da Cidade 

 Dia da Indústria 2020 ganha celebração virtual https://bit.ly/2YO8DC9 
 

Gazeta de Varginha 

 FIEMG: Dia da Indústria 2020 será celebrado virtualmente https://bit.ly/2UZ1xK2 

 Futuro pós-pandemia é tema de palestra na FIEMG https://bit.ly/30UeVD3 
 

Jornal de Notícias  Montes Claros 

 Dia da Indústria terá celebração virtual https://bit.ly/3hI9Svg 
 

Diário do Rio Doce 

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

Agora  O Diário de Divinópolis 

 Empresário de São Gonçalo do Pará será representante do Centro-Oeste no Dia da Indústria 2020 
https://bit.ly/37Pndxp 

 

Carta de Notícias 

 FIEMG Vale do Aço conclui doação de 10 mil máscaras https://bit.ly/2YgcMzW 
 

Estado de Minas 

 Assembleia aprova teletrabalho https://bit.ly/2Yeim5G 
 

Folha de S. Paulo 

 Para acalmar investidores, equipe de Guedes planeja mais uma meta fiscal https://bit.ly/30WeWGr 

 Com pandemia, criação de empresas perde força e cai quase 30% em abril https://bit.ly/3ehEstB 

 Retomada deve incluir reformas sobre renda e folha de pagamento https://bit.ly/2Bmvqgm 
 

O Estado de S. Paulo 

 FGV prevê retração de 6,4% no PIB este ano https://bit.ly/3hM3RxF 

 Atividade econômica volta ao nível de 2006 https://bit.ly/3fBVuTF 
 

O Globo 

 Prévia do PIB mostra queda 9,7% em abril, diz BC https://bit.ly/2CrfmL3 
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