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  Rádio Itatiaia 

 Presidente da FIEMG, Flávio Roscoe comenta sobre doação de ventiladores ao estado e explica essencialidade da 

indústria https://bit.ly/3rqsbst  

 Conversa de redação: Eduardo Costa elogia ações da FIEMG https://bit.ly/3tZQpfb  
 
  O Tempo 

 FIEMG lidera doação de 1.700 respiradores para Minas Gerais https://bit.ly/3w1MvE7  

 Governo de Minas cobra kit intubação ao Ministério da Saúde https://bit.ly/3d7kCSp  
 
  Rádio Super Notícia 

 Entrevista com Flávio Roscoe https://bit.ly/3d9JVDk  
 
  Folha de S. Paulo 

 Mesmo com novos leitos, 19 capitais superam 90% de lotação nas UTIs https://bit.ly/3d2CZIs  

 Brasil chega a 300 mil mortos por covid-19 https://bit.ly/3lU4Iij  

 Depois de um ano e 300 mil mortes, Bolsonaro anuncia comitê anti-Covid https://bit.ly/2PmTXZL  

 Petrobras reduz preço da gasolina pela 2ª vez em 5 dias https://bit.ly/3chHC1X  

 Governadores de 16 estados pedem que auxílio emergencial vá a R$ 600 https://bit.ly/3rgijBG  

 Lira cobra Planalto e ameaça com "remédios" do Congresso, alguns "fatais" https://bit.ly/3fek2VN  

 Governo adia R$ 27,8 bi em tributos de empresas por avanço da pandemia https://bit.ly/2QDNKcB  

 Pressão por emendas para obras emperra votação do Orçamento https://bit.ly/3clpxQJ  
 
  Estado de Minas 

 Uberaba: taxa de ocupação dos leitos públicos de UTI/COVID está em 95% https://bit.ly/3felc3q  

 Onda roxa fica até 4 de abril https://bit.ly/2QHvKy9  

 Gargalo do oxigênio não é produção e sim logística, diz secretário de MG https://bit.ly/3fepmZ6  

 Pacheco vai articular ações com governadores https://bit.ly/3ruEzrP  
 
  G1 

 Norte de Minas recebe 35 respiradores doados pela FIEMG https://glo.bo/31hIs8B  

 Hospital UMC abre nova ala de UTI com 20 leitos exclusivos para Covid-19 em Uberlândia https://glo.bo/3fcCpu6  
 
  Conexão Itajubá 

 FIEMG mobiliza empresários para doação e empréstimo de cilindros para oxigênio https://bit.ly/3w1JVxV  
 
  Noticias de Contagem 

 FIEMG mobiliza empresários para doação e empréstimo de cilindros para oxigênio https://bit.ly/3fdiKdN  
 
  Jornal Na Boca do Povo  

 FIEMG mobiliza empresários para doação e empréstimo de cilindros para oxigênio https://bit.ly/2PtuPkc  
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  Jornal de Uberaba 

 Elas na Indústria: programa treina força de trabalho feminina para aumentar a representatividade no mercado 
https://bit.ly/3d9x6sG  

 Município recebe 41 capacetes Elmo de sindicatos patronais e empresas de Uberaba https://bit.ly/3sop05Y  
 

  Jornal da Manhã – Uberaba  

 Entidades mobilizam empresários para doação de insumos para tratar Covid-19 https://bit.ly/2QCMSoC  
 

  Folha Uberaba 

 Governo Municipal recebe doação de 41 capacetes Elmo de sindicatos patronais e empresas de Uberaba 
https://bit.ly/31iMzBq  

 Prefeitura recebe doações de medicamentos para o tratamento da Covid-19 https://bit.ly/3d30fpD  
 

  Bocaiúva MG 

 Norte de Minas recebe 35 respiradores doados pela FIEMG https://bit.ly/3d4BWYv  
 

  Agora - O Diário de Divinópolis 

 Sinvesd relata falta de mão de obra para confecções https://bit.ly/3vXb6Kk  
 

  Diário do Aço 

 Reunião de Comitê Regional confirma colapso no sistema de saúde do Vale do Aço https://bit.ly/31eFcei  
 

  Gazeta Norte Mineira 

 Norte de Minas recebe 30 respiradores doados pela FIEMG https://bit.ly/31hZZh0  
 

  O Norte de Minas - Monte Claros 

 MOC fiscaliza entradas da cidade para barrar Covid https://bit.ly/3d83rQK  
 

  Gazeta de Varginha 

 FIEMG doa mais respiradores para montagem de novos leitos de UTI https://bit.ly/3sncy6F  
 

  Diário do Comércio 

 Indústrias definem 'novo normal' em MG https://bit.ly/3cqdh1v  

 Real apresenta o pior desempenho do mundo https://bit.ly/3fdfqPD  

 Escassez de insumos afeta montadoras em Minas https://bit.ly/3tZIFd7  
 

  Correio Braziliense 

 Carta dos economistas: "Mercado achava que Guedes seria Margaret Thatcher do Brasil", diz ex-ministro 
https://bit.ly/3fazBhe  

 

  O Globo 

 Tiro pela culatra https://bit.ly/3sn1bvs  
 

  O Estado de S. Paulo 

 Bolsonaro mantém retórica negacionista em comitê https://bit.ly/31eWS9y  

 Governo adia impostos no Simples e acena com novas medidas de socorro https://bit.ly/39f57qy  

 Crédito para novo BEm deve ser de até R$ 9 bi https://bit.ly/3fekDa8  

 Dezesseis governadores pedem auxílio emergencial de R$ 600 https://bit.ly/3vY5vU7 
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