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 Diário do Comércio  

 Retração da atividade é menos intensa em maio https://bit.ly/37ZhtRD  

 Contra a crise, gestão compartilhada https://bit.ly/37VrFL4  

 Alsol investe R$ 70 mi em Minas https://bit.ly/3fS1Del  

 Hipolabor antecipa operação em Montes Claros por pandemia https://bit.ly/2Z3CV41  

 Minas atraiu US$ 900 mi no 1º trimestre https://bit.ly/37VJ7zf  
 

 Folha Militar Online 

 Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão, destaca papel da indústria para retomada brasileira 
pós-COVID no II Ciclo de Estudos Estratégicos de Defesa https://bit.ly/3eukw6R  

 

 O Tempo 

 Mesmo com avanço da Covid-19, hospital de campanha não tem data para abrir em BH 
https://bit.ly/381ll4H  

 

 Aço Brasil 

 ArcelorMittal apoia fundo de resgate a pequenas e médias empresas https://bit.ly/31dIXBQ  
 
 Revista Encontro 

 Um Brasil mais solidário https://bit.ly/2NrGDze  
 
 Portal Fator Brasil 

 Marco Antônio Tonussi é eleito Industrial do Ano pela FIEMG https://bit.ly/37YJWXZ  
 

 Diário do Aço 

 Negociação de ações comuns frente à pandemia no Vale do Aço avançam https://bit.ly/3dyDUhH  
 

 Jornal de Notícias - Montes Claros 

 Estado espera R$ 21 bi para energias renováveis https://bit.ly/2VbCt2I  
 

 Gazeta de Varginha 

 Energia solar pode ajudar recuperar economia de Minas https://bit.ly/2NnsLG0  

 Dia da Indústria é celebrado pela FIEMG https://bit.ly/3fXSwsz  
 

 ISTOÉ Dinheiro 

 “É hora de garantir a sobrevivência das empresas e manutenção dos empregos”, diz presidente da CNI 
https://bit.ly/3hXX0S0  

 

 O Globo 

 Saneamento trará impacto positivo de R$ 753 bi para economia https://bit.ly/3fT0nYr  
 

 O Estado de S. Paulo 

 Da queda à esperança https://bit.ly/37XurPT  

 Consenso entre governo e Congresso deve garantir marco de saneamento https://bit.ly/31dAv5K  

 BC prevê injeção de R$ 272 bilhões na área de crédito https://bit.ly/2NpSfT9  
 

 Folha de S. Paulo 

 Queda na receita e recolhimento adiado de tributos reduzem arrecadação em 33% 
https://bit.ly/2Vf7X7T  
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