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  Rádio Itatiaia 

 Com ocupação de leitos em 98%, Contagem recebe ventiladores doados pela FIEMG https://bit.ly/31tdWst  

 Contagem recebe doação de ventiladores pulmonares https://bit.ly/3u3EuwS  

 Empresários se unem para comprar respiradores https://bit.ly/3u4s2gh  

 

  Edição do Brasil 

 A indústria é essencial https://bit.ly/3szKpcq  

 Luís Márcio Vianna assume presidência do Sindiextra https://bit.ly/3whCW4n  

 FIEMG doa mais respiradores para montagem de novos leitos de UTI https://bit.ly/3m3x5Li  

 Aumento da taxa Selic para 2,75% preocupa setor produtivo https://bit.ly/31A6ifP  

 

  Estado de Minas 

 Minério caro e escasso afeta indústria do gusa em Minas https://bit.ly/3u8j81p  

 Conforto sofisticado https://bit.ly/3djRiIH  

 Governadores cobram ampliação do comitê https://bit.ly/3w7ZiVz  

 Venda de imunizantes para iniciativa privada https://bit.ly/3m0GFhP  

 

  O Tempo 

 Custo da construção dispara, e imóvel pode ter alta de até 15% https://bit.ly/3sxwJPr  

 Perda na indústria mineira https://bit.ly/2PHvdeI  

 Força unida https://bit.ly/31vFIoq  

 Obras e investimentos contam com poucos recursos no Brasil https://bit.ly/2O8YrTG  

 

  Hoje em Dia 

 Escassez de insumos https://bit.ly/3cwfXdO  

 

  Diário do Comércio 

 Construtoras registram falta de aço em MG https://bit.ly/31wtUSC  

 Confiança da indústria no Brasil apresenta piora em março, aponta a FGV https://bit.ly/3cyNow8  

 

  TV Globo 

 Centros de saúde de BH estão atendendo casos não relacionados à Covid-19 em horário ampliado 

https://bit.ly/3u7fMeK  

 

  Paulo Navarro 

 Nunca é tarde para as raras boas notícias... https://bit.ly/3cwEShc  
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  Diário Regional Digital 

 Solidariedade Já! https://bit.ly/3w6gQS1  

 

  Jornal do Leoncio 

 Ipatinga recebe respiradores da FIEMG  https://bit.ly/3cuk4XI  

 

  Divi News 

 Presidente da FIEMG defende não fechamento das Indústrias e construção civil em possível feriado prolongado 

https://bit.ly/3fmSHAM  

 

  Diário Tribuna 

 FIEMG doa mais respiradores para montagem de novos leitos de UTI em Minas https://bit.ly/3w97WDr  

 

  Gazeta Norte Mineira 

 Hospitais fazem parceria para atender casos de Covid-19 https://bit.ly/3m3tQU8  

 Deputado Gil Pereira agradece FIEMG pela doação de respiradores https://bit.ly/3fvWICS  

 

  Gazeta Minas a informação direta 

 Gerdau e FIEMG Lab lançam desafio tecnológico https://bit.ly/3u1z858  

 

  Revista Mineração & Sustentabilidade 

 Gerdau e FIEMG Lab lançam desafio de inovação https://bit.ly/3lZWtkM  

 

  G1 - Centro-Oeste 

 Falta mão de obra para o setor de confecção em Divinópolis; veja vagas e como concorrer 

https://glo.bo/3w7DFos  

 

  Blog Ultimasnoticias 

 Falta mão de obra para o setor de confecção em Divinópolis; veja vagas e como concorrer https://bit.ly/3szS4rd  

 

  Jornal de Uberaba 

 Município recebe 41 capacetes Elmo de sindicatos patronais e empresas de Uberaba https://bit.ly/39m4snq  

 Uberaba recebe nova doação de medicamentos para tratamento da covid-19 https://bit.ly/31savCe  

 Elas na Indústria: programa treina força de trabalho feminina para aumentar a representatividade no mercado 

https://bit.ly/3wauJyv  

 

  Diário do Rio Doce 

 Curso de iniciação profissional em segurança alimentar abre vagas em MG e no ES https://bit.ly/3wcl22D  
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  Sistema MPA de Comunicação  

 Dias parados terão de ser compensados, alerta CDL Divinópolis https://bit.ly/2QDf3Uf  

 

  Folha de S. Paulo 

 Pandemia derruba lucro de estatais e compromete dividendos https://bit.ly/39ryaam  

 Brasil tem pior nota em dez anos e perde destaque entre emergentes https://bit.ly/2QNTOzj  

 Diversidade nas empresas abre a porta para inovação https://bit.ly/3rDKKtG  

 Barreiras à inovação vão de burocracia a mão de obra https://bit.ly/2PekKaQ  

 Epidemia acelera automatização, mas Brasil perde incentivos na tecnologia https://bit.ly/2O1b7f6  

 Apesar de comitê, Congresso tende a subir tom com agravamento da Covid https://bit.ly/31r1itV  

 Congresso rejeita uso de MPs para rever mercado de capitais e crédito https://bit.ly/3djLYVs  

 Aperto nas contas trava programas de emprego do governo https://bit.ly/31rQNqz  

 Orçamento aprovado pelo Congresso é inviável, avalia equipe econômica https://bit.ly/3uhhc6T  

 

  Correio Braziliense 

 Alta no preço dos insumos e atrasos nas entregas desafiam a indústria https://bit.ly/3sxiZnz  

 País atinge a marca de 12,5 milhões de casos https://bit.ly/3u17YeE  

 Combinação explosiva desafia a indústria https://bit.ly/3rwy9bz  

 Congresso mobilizado contra a pandemia https://bit.ly/39qyJRT  

 O preço da incompetência https://bit.ly/2P7qOSJ  

 Recorde de mortes em um sábado: 3.438 https://bit.ly/2PkqVKx  

 

  ISTOÉ Dinheiro 

 “Sem vacinação em massa, nova rodada do auxílio terá que ser estendida” https://bit.ly/3szRvh4  

 

  O Estado de São Paulo 

 Mais PIB e mais inflação https://bit.ly/3u2jiqX  

 Auxílio começará a ser pago dia 16 de abril https://bit.ly/3u3ytA5  

 As mudanças nas negociações trabalhistas https://bit.ly/2QOZpFB  

 Frete para a China dispara e afeta exportação de carne https://bit.ly/3w8qjZ0  

 Congresso manipula Orçamento para evitar os gatilhos https://bit.ly/3cv7kAg  

 

  O Globo  

 Tom agressivo de Biden com China e Rússia causa surpresa, e analistas apontam riscos https://bit.ly/3tXtWiC  

 Vitórias parciais mantêm Guedes como âncora fiscal, mas agenda frustra https://bit.ly/3fkYTt6  

 Pacheco se descola de Bolsonaro em meio à piora da pandemia https://bit.ly/3u346d5  

 Guedes vai a Bolsonaro após Orçamento 'inexequível' https://bit.ly/3fBh65Z 
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