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  Rádio Itatiaia 

 FIEMG mobiliza empresários para doação e empréstimo de cilindros de oxigênio https://bit.ly/39sbeb8  

 FIEMG pretende arrecadar 2 mil cilindros de oxigênio para hospitais https://bit.ly/3wdmDoP  

 Setor da panificação espera que Prefeitura de BH reavalie fechamento aos domingos https://bit.ly/2PKFrek  
 
  TV Globo 

 Segundo Transfácil, equipamento só é desligado para manutenção https://bit.ly/3u0p0tk  
 
  Jornal Belvedere & Condomínios de Nova Lima 

 FIEMG doa mais respiradores para novos leitos de UTI https://bit.ly/2QROye3  
 
  Veículo: Blog João Carlos Amaral 

 Câmara da Construção Civil da FIEMG: tem importante papel estratégico de geração de emprego & renda 
https://bit.ly/3frkYX2  

 
  BH Eventos 

 MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal anuncia intensa programação cultural em Abril https://bit.ly/39utyR4  
 
  Diário do Rio Doce 

 Alunos da Escola SESI Valadares se destacam na Olimpíada Nacional de Ciências https://bit.ly/3m6f8eJ  
 
  Jornal Mantiqueira Online 

 MOC recebe 14 respiradores https://bit.ly/2PHgXCK  
 
  Gazeta Norte Mineira - Montes Claros 

 Hospitais fazem parceria para atender casos de Covid-19 https://bit.ly/3dn0QT6  
 
  Diário de Caratinga 

 Município recebe 41 capacetes Elmo https://bit.ly/31yw8AV  
 
  Gazeta Norte Mineira - Montes Claros 

 Deputado Gil Pereira agradece FIEMG pela doação de respiradores https://bit.ly/2PcBob8  
 
  Jornal de Notícias - Montes Claros 

 Parceria https://bit.ly/3m5wxEH  

 FIEMG realiza mobilização por cilindros para oxigênio https://bit.ly/3czTgFN  

 FIEMG e hospitais firmam parcerias https://bit.ly/3dhuPMd  
 
  Carta de Notícias 

 Obras do Aeroporto Regional do Vale do Aço começam em abril https://bit.ly/3sAIuoj  
 
  Diário do Comércio 

 CEOs acreditam na recuperação da economia https://bit.ly/3dbFZly  

 Estado deve adotar feriado prolongado https://bit.ly/3czQ7Wf  
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  O Globo 

 Dólar bate em R$ 5,80, em meio a impasse sobre o Orçamento. Bolsa opera com volatilidade 
https://glo.bo/31ykZQS  

 Teste de articulação https://bit.ly/3u5PREj  

 Orçamento aprovado pode reduzir teto de gastos https://bit.ly/31vN4rN  
 
  Folha de S. Paulo 

 Bolsonaro cede à pressão do centrão e promove trocas em 6 ministérios http://bit.ly/2O5VK57  

 Brasil ainda pode sofrer com "efeito dominó" de paralisação https://bit.ly/3uk2KuT  

 Emendas do Orçamento privilegiam estados de aliados de Bolsonaro https://bit.ly/3fqkqAB  

 Guedes quer ajuda da ala política para ajustar Orçamentos e avaliar vetos https://bit.ly/3fpd8gz  

 Novo ministério pode melhorar governabilidade, diz mercado https://bit.ly/3rzsT73  

 Estados alteram ordem do plano nacional de vacinação https://bit.ly/3sAMV2r  
 
  O Estado de S. Paulo 

 Empresas aumentaram receita e caixa, mas alta do dólar reduziu lucro em 2020 https://bit.ly/39pHOdE  

 Na mira do TCU, Orçamento deve retirar 'pedaladas' para evitar crime https://bit.ly/3dl2FjC  

 CNI pede prorrogação de regimes de desonerações https://bit.ly/3u18ppa  
 
  G1 

 Brasil deve crescer 3% este ano, estima Banco Mundial https://glo.bo/2PjwxVt  
 
  Época Negócios 

 Banco Mundial alerta que pandemia afetará economia do Brasil no 1º semestre https://glo.bo/31yy78k 
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  Gazeta Norte Mineira - Montes Claros 

 Hospitais fazem parceria para atender casos de Covid-19 https://bit.ly/3dn0QT6  
 
  Diário de Caratinga 

 Município recebe 41 capacetes Elmo https://bit.ly/31yw8AV  
 
  Gazeta Norte Mineira - Montes Claros 

 Deputado Gil Pereira agradece FIEMG pela doação de respiradores https://bit.ly/2PcBob8  
 
  Jornal de Notícias - Montes Claros 
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 FIEMG realiza mobilização por cilindros para oxigênio https://bit.ly/3czTgFN  

 FIEMG e hospitais firmam parcerias https://bit.ly/3dhuPMd  
 
  Carta de Notícias 

 Obras do Aeroporto Regional do Vale do Aço começam em abril https://bit.ly/3sAIuoj  
 
  Diário do Comércio 

 CEOs acreditam na recuperação da economia https://bit.ly/3dbFZly  

 Estado deve adotar feriado prolongado https://bit.ly/3czQ7Wf  
 
  O Globo 

 Dólar bate em R$ 5,80, em meio a impasse sobre o Orçamento. Bolsa opera com volatilidade 
https://glo.bo/31ykZQS  

 Teste de articulação https://bit.ly/3u5PREj  

 Orçamento aprovado pode reduzir teto de gastos https://bit.ly/31vN4rN  
 
  Folha de S. Paulo 

 Bolsonaro cede à pressão do centrão e promove trocas em 6 ministérios https://bit.ly/2O5VK57  

 Brasil ainda pode sofrer com "efeito dominó" de paralisação https://bit.ly/3uk2KuT  

 Emendas do Orçamento privilegiam estados de aliados de Bolsonaro https://bit.ly/3fqkqAB  

 Guedes quer ajuda da ala política para ajustar Orçamentos e avaliar vetos https://bit.ly/3fpd8gz  

 Novo ministério pode melhorar governabilidade, diz mercado https://bit.ly/3rzsT73  

 Estados alteram ordem do plano nacional de vacinação https://bit.ly/3sAMV2r  
 
  O Estado de S. Paulo 

 Empresas aumentaram receita e caixa, mas alta do dólar reduziu lucro em 2020 https://bit.ly/39pHOdE  

 Na mira do TCU, Orçamento deve retirar 'pedaladas' para evitar crime https://bit.ly/3dl2FjC  

 CNI pede prorrogação de regimes de desonerações https://bit.ly/3u18ppa  
 
  G1 

 Brasil deve crescer 3% este ano, estima Banco Mundial https://glo.bo/2PjwxVt  
 
  Época Negócios 

 Banco Mundial alerta que pandemia afetará economia do Brasil no 1º semestre 
https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2021/03/epoca-negocios-banco-mundial-alerta-que-
pandemia-afetara-economia-do-brasil-no-1o-semestre.html%20https:/epocanegocios.globo.com/Economia 
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