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 Diário do Comércio 

 Aeroporto industrial em Confins atrai investidores https://bit.ly/2NxK3Ah  

 Corte no Sistema S segue para sanção https://bit.ly/383BMNQ 

 BDMG vai operar linha para microempresas https://bit.ly/31gjuYx 

 Burocracia e juros altos barram acesso a crédito https://bit.ly/2NzpS57 
 
 TV Rede Globo - Minas Gerais 

 Covid-19: estações do Move em BH começam a receber totens de álcool em gel  https://bit.ly/2VkEtpj 

 Covid-19: pontos de ônibus e estações do Move em BH começam a receber totens de álcool em gel 
https://bit.ly/3dzWNRI 

 Minas Gerais tem 806 vítimas de Covid-19; 92% dos leitos de UTI estão ocupados https://bit.ly/31kRIdd 
 
 Agência Minas 

 Zema projeta desenvolvimento econômico do estado com inauguração do Aeroporto Industrial de 
Minas  Gerais https://bit.ly/2BckFxv 

 
Rádio BandNews Minas Gerais 

 Em meio à crise financeira causada pelo coronavírus, primeiro aeroporto industrial do país é inaugurado 
em Minas Gerais https://bit.ly/3fZgZhb 

 
 Jornal da Cidade 

 Primeiro Aeroporto Industrial do País refletirá na retomada da economia https://bit.ly/2NsTbX0 
 
 TV Record 

 Covid-19: suportes com álcool em gel são instalados em estações de transporte coletivo em BH 
https://bit.ly/2VkHPsd 

 
 TV Rede Minas  

 Covid-19: estações do Move em BH recebem totens de álcool em gel https://bit.ly/2VjCRfo 
 
 G1 - Minas Gerais 

 BH terá totens com álcool gel em pontos de ônibus e estações do Move; confira os locais 
https://glo.bo/2ZcZeEl 

 
 Estado de Minas 

 Estações do MOVE recebem totens de álcool em gel para atender 800 mil passageiros por dia em BH 
https://bit.ly/2VnjD8H 

 Perto do colapso das UTIs, estado centraliza controles https://bit.ly/2NCQLox 

 Deu galo https://bit.ly/2CKQz4D 

 Vírus impacta mais da metade do PIB de Minas https://bit.ly/3i4bT5h 
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Hoje em Dia 

 Totens são instalados em estações do Move; veja os endereços https://bit.ly/380y73A 

 Crédito ainda custoso https://bit.ly/3i6yWMI 

 Expansão em Confins deve gerar 20 mil empregos https://bit.ly/2A74cKz 
 
 O Tempo 

 Totens com álcool em gel https://bit.ly/31nCEvx 

 Estações de ônibus de BH recebem 50 totens com álcool em gel nesta quinta https://bit.ly/3g06DO9 

 Live Dando Corda https://bit.ly/2Vj3ktK 

 Rádio Itatiaia FM 95,7 

 Primeiro aeroporto industrial do Brasil é inaugurado nesta quinta-feira em Minas Gerais 
https://bit.ly/3i6wENO 

 Covid-19: estações do Move em BH começam a receber totens de álcool em gel https://bit.ly/3dvW7fT 

 50 pontos para higienização das mãos serão instalados em terminais de ônibus de Belo Horizonte 
https://bit.ly/2Nzkajw 

 Aeroporto Industrial de Confins inicia operações https://bit.ly/2NxKkDi 
 
Rádio América AM 750  

 Belo Horizonte terá totens com álcool gel em pontos de ônibus e estações do Move 
https://bit.ly/2BDylBF 

 Ação da FIEMG e CDL instala dispenser de álcool em gel em terminais de ônibus https://bit.ly/31gQW12 
 
 Rádio Super FM 91,7 

 BH terá totens com álcool gel em pontos de ônibus e estações do Move https://bit.ly/2VlhL0g 
 
 TV Alterosa SBT 

 Teste mede qualidade de cervejas artesanais https://bit.ly/2A5wBk2 
 
 Rádio 102,9 FM  

 Cervejas mineiras serão testadas em centro tecnológico do SENAI https://bit.ly/2YBMhEY 
 
 Portal Belo Horizonte 

 Micro e pequenas empresas têm crédito especial em programa “Estímulo 2020” https://bit.ly/2YzzHpL 
 
 TV Integração Globo - Ituiutaba-Uberaba 

 FIEMG retorna respiradores consertados e faz doação de máscaras em Ituiutaba https://bit.ly/2YBupKo 
 
 Pontal em Foco  

 Mais dois respiradores reparados são entregues pela PMMG e FIEMG para hospital em Ituiutaba 
https://bit.ly/2Vg2UUT 

 
 Diário do Aço 

 Restrições na região durante pandemia serão pauta de reunião na próxima semana 
https://bit.ly/3dAsPNe 

 Usiminas e Ternium recebem empresas fornecedoras de Minas Gerais https://bit.ly/3g5tGr3 
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 A Folha Regional  

 Deputado Arantes se reúne com representantes de Jornal, Revista, Rádio e Televisão do Estado 
https://bit.ly/2Nwx0iD 

 
 G37 

 Lideranças apresentam demandas do Centro-Oeste ao Presidente da FIEMG https://bit.ly/2Z9Zm7D 
 
 Jornal de Notícias - Montes Claros 

 Compre Bem https://bit.ly/3i6pYiI 
 
 Silmara de Freitas  

 FIEMG RVA dá dicas de consumo consciente no mês do meio ambiente https://bit.ly/3dDqz81 

 Compre Bem FIEMG: Usiminas e Ternium recebem empresas fornecedoras de MG 
https://bit.ly/2BDNUcy 

 FIEMG oferta vaga de Bombeiro Civil em João Monlevade https://bit.ly/3hZ0X97 
 
 O Globo 

 Câmara aprova R$ 40 bi em crédito para pagar salário https://bit.ly/2NyRZ4s 

 Saneamento pode abrir ciclo de investimentos https://bit.ly/2CEhHlD 

 Após idas e vindas, governo decide pagar mais três parcelas, que devem ser de R$ 500, R$ 400 e R$ 300 
https://bit.ly/3830rSR 

 
 O Estado de S. Paulo 

 BC prevê queda de 6,4% para o PIB neste ano https://bit.ly/3fVVCxe 

 Pandemia afeta planos de concessões https://bit.ly/383KhIK 

 Bolsonaro diz que governo estuda mais três parcelas para auxílio emergencial https://bit.ly/3duSbMA 
 
 Folha de S. Paulo 

 Meta de inflação de 2023 será de 3,25%, a menor em 20 anos https://bit.ly/3fUQo4W 
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