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  O Tempo 

 Inflação reduz poder de compra do novo auxílio https://bit.ly/3u6AvPY  

 Zema: forças de segurança vão ser imunizadas https://bit.ly/3udU9cQ  

 Zema anuncia pagamento https://bit.ly/2PK9NOg  

 

  Diário do Comércio 

 Gerdau e FIEMG Lab lançam desafio tecnológico https://bit.ly/2PoYbjY  

 Nova versão do “Conecta” https://bit.ly/2PNxbu6  

 

  Valor Econômico 

 Com hospitais lotados, MG abre 40 novos leitos de UTI na rede pública 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/03/31/com-hospitais-lotados-mg-abre-40-novos-leitos-

de-uti-na-rede-publica.ghtml  

 

 Blog do PCO  

 Nova versão do “Conecta” realizado pela ACMinas Jovem, CDL Jovem e FIEMG Jovem 

https://bit.ly/3m92qfv  

 

  BH Eventos 

 Evento: Live Histórias de Restauros, com Rosângela Reis Costa https://bit.ly/3rH9pxt  

 

  Jornal de Uberaba 

 Sucesso da primeira edição do Compre bem Virtual https://bit.ly/3ugxe0r  

 

  Agora - O Diário de Divinópolis 

 UPA e Complexo de Saúde São João de Deus recebem da FIEMG doação de 60 capacetes elmo 

https://bit.ly/3sJ0z3l  

 

  G37 

 FIEMG doará 60 capacetes Elmo para UPA e Hospital São João de Deus em Divinópolis  

https://bit.ly/3wsswim  

 

  DiviNews.com 

 FIEMG doará 60 capacetes elmo para UPA e Hospital São João de Deus https://bit.ly/2POanL3  

 

  Diário do Aço 

 Comitê Covid-19 Vale do Aço reforça importância da vacina https://bit.ly/3udXpF6  
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  Rádio Vanguarda-AM 1170 - IPATINGA/MG 

 Comitê Covid-19 Vale do Aço reforça importância da vacina https://bit.ly/3mbyejF  
 

  Portal Amirt 

 “Fecha a indústria, o comércio, somos afetados, mas estamos tendo problemas em relação as festas 

com as aglomerações”, afirmou o vice presidente do Sinvesd https://bit.ly/3sGFcj7  

 Empresários de Divinópolis realizam campanha para comprar capacetes de tratamento ao coronavirus 

https://bit.ly/3ugk2Zs  
 

  Diário de Uberlândia 

 FIEMG mobiliza doação de alimentos em Uberlândia https://bit.ly/3uagk3K  
 

  TV Record 

 Emprego na pandemia: MG é destaque na geração de vagas https://bit.ly/39xKuGk  
 

  Estado de Minas  

 Governo anuncia quitação do 13º https://bit.ly/3m7khDy  
 

  O Globo 

 Recuo insuficiente https://bit.ly/2Pp1veW  

 Manifesto une adversários em defesa da democracia https://bit.ly/2PQUfIr  

 Após reunião, Bolsonaro fica isolado contra distanciamento https://bit.ly/3sLeRAK  
 

  O Estado de S. Paulo 

 Anvisa aprova uso de imunizante da Janssen, mas rejeita vacina indiana https://bit.ly/2PIpk14  

 6 presidenciáveis assinam manifesto pró-democracia https://bit.ly/3whrfdN  

 Cresce a ameaça da inflação https://bit.ly/3mcCrUd  

 Dívida pública sobe para 90% do PIB, novo recorde https://bit.ly/3rJK9X8  

 Desemprego afeta mais de 14,2 milhões, apura IBGE https://bit.ly/3dsYeD8  

 País bate recorde e fica perto de 4 mil mortes em 24h https://bit.ly/3maib5E  

 Multa para empresa que paga menos a mulher vai a sanção https://bit.ly/31CDuDz  
 

  Folha de S. Paulo 

 Governo e Congresso querem liberar compra de imunizantes por empresas https://bit.ly/3dozuw2  

 País tem 14,3 milhões à procura de emprego, recorde da série histórica https://bit.ly/3rIbGIq  

 Dívida pública alcança 90% do PIB e bate novo recorde em fevereiro https://bit.ly/3sGC5Id  

 Relator abre mão de R$ 10 bi em emendas do Orçamento https://bit.ly/3wdygMR  

 Brasil despenca em ranking de igualdade entre gêneros https://bit.ly/3ftO7Rn  

 De valor menor, novo auxílio começa a ser pago na terça https://bit.ly/3cGEjli  

 Bolsa sobe 6% no primeiro mês positivo em 2021 e lidera aplicações em março https://bit.ly/3fERBAm 
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