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 Diário do Comércio  

 FIEMG comemora o Dia da Indústria a distância https://bit.ly/3dpy4z8  

 Combate ao Covid-19 marca celebração em 2020 https://bit.ly/3fPVyzl  

 Marco Antônio Tonussi, sócio da holding Inspirar, é o Industrial do Ano https://bit.ly/3ereJz1  

 Vendas de apartamento crescem em BH https://bit.ly/3hS7bHC  

 Comércio exterior: incertezas atuais e futuro pós-pandemia https://bit.ly/3fN9dHj  
 
 Jornal Edição do Brasil 

 SENAI vai verificar a qualidade das cervejas https://bit.ly/3dpJxyI  
 
 Rádio Itatiaia 

 Cervejas artesanais de Minas podem ganhar teste que descarta presença de intoxicantes 
https://bit.ly/2CoDiyo  

 
 Rádio CBN  

 Álcool em gel vai ser reforçado em postos de cidades e distribuídos em MG https://bit.ly/2YVN2I9  
 
 Rádio Inconfidência AM 880 

 Cervejas artesanais produzidas em Minas poderão passar por testes que apontam possíveis 
contaminações na bebida https://bit.ly/37NUaKI  

 
 O Tempo  

 Paulo Navarro - Dia sólido https://bit.ly/2YXksGj  

 Site dá uma luz na busca por trampo https://bit.ly/3doBd2f  

 Tendo como um de seus pilares a inovação, a MRV... https://bit.ly/2NgsPr0  
 
 ESG - Escola Superior de Guerra 

 Ética é tema de palestra do II Ciclo de Estudos Estratégicos de Defesa https://bit.ly/2V70QOU  
 
 Rádio Brasileiríssima FM 100,9 

 SENAI fará testes em cervejas https://bit.ly/3hPFTSm  
 
 BH Post - BH Notícias 

 CDL/BH e FIEMG irão instalar totens de higienização para usuários de transporte coletivo 
https://bit.ly/2NjkRNN  

 
 Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

 Energia solar pode ajudar a recuperar economia de Minas https://bit.ly/2YnW95q  
 
 Agência CNI 

 A inovação que cuida e cura https://bit.ly/3fEs6My  

 Combate à Covid-19: conheça as ações das federações das indústrias https://bit.ly/37OLnrQ  
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 Blog do PCO 

 As Lives da FIEMG, a partir desta semana estarão em novo horário, às 18h https://bit.ly/314XiR1  
 

 Revista Encontro 

 Diretor do BMG fala das ações do banco no combate ao novo coronavírus https://bit.ly/2AOUlJO  
 

 Jornal da Manhã - Uberaba 

 Após caso Backer, cervejas artesanais podem ganhar teste de contaminação https://bit.ly/3fQZWxJ 
 

 Patos em Destaque 

 FIEMG Regional Alto Paranaíba e SENAI emprestam máquinas para Conselho de Patrocínio 
https://bit.ly/3fNYZGI  

 

 Jornal de Notícias - Montes Claros 

 FIEMG aprova redução da taxa a Selic https://bit.ly/2Brx7sY  
 

 Pontal em Foco 

 FIEMG Pontal entrega doação de mais um lote de máscaras e álcool para entidades em Ituiutaba 
https://bit.ly/3diN3ek  

 

 Diário do Aço 

 Situação do Aeroporto Regional preocupa setores da indústria e comércio https://bit.ly/3hNQqxf  
 

 Revista Dinheiro 

 SESI e SENAI ajudam o Brasil no combate à pandemia https://bit.ly/37OLSCe 
 

 Revista Isto É 

 Sistema Indústria contra o coronavírus https://bit.ly/37QtiJQ  
 

 Estado de Minas 

 Reforma aumenta a alíquota em Minas https://bit.ly/2Z01FKq  
 

 TV CNN Brasil  

 Como a indústria brasileira pode reagir diante da crise? https://bit.ly/312PyyY 
 

 O Estado de S. Paulo 

 Investidor externo vê Brasil com cautela https://bit.ly/3eqHaNv  

 Equipe econômica prepara agenda para o pós-pandemia https://bit.ly/3162UKE  

 Covid-19 tira 1,4 milhão do mercado de trabalho por motivo de doença https://bit.ly/2Bpm7fH  

 Crise EUA x China aumenta incerteza na economia global https://bit.ly/3fNcOoN  
 

 Correio Braziliense 

 Indústria melhora em maio, mas continua fragilizada https://bit.ly/2NpZ86N  
 

 O Globo 

 Governo avalia crédito de R$ 10 bi a microempresa https://bit.ly/2Yq5mKy  
 Cenário de incerteza e juros baixos exige mudança de estratégia https://bit.ly/2NjjGhp  
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