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 Diário do Comércio 

 Comércio não essencial volta a fechar as portas em Belo Horizonte https://bit.ly/2YF8zpE 

 

 Hoje em Dia 

 Empresários criticam recuo na reabertura do comércio https://bit.ly/31mtBuW 

 

 CNN Brasil 

 BH recua na reabertura do comércio https://bit.ly/3dHC7Y2 

 

 Estado de Minas 

 CDL/BH sobre recuo de Kalil: 'Não culpem o comércio' https://bit.ly/2NGCjfv 

 Briefing - Totens de higienização https://bit.ly/3ibs54B 

 

 O Tempo 

 Reforma de Minas tem 3º maior teto de contribuição no Brasil https://bit.ly/2YEPHXM  

 Farmácias têm demanda alta https://bit.ly/389rTOI  

 Juros baixos e visitas virtuais mantêm mercado aquecido https://bit.ly/3dIgkzl  

 

 BHAZ 

 Abre e fecha do comércio em BH pode durar até 2021 https://bit.ly/2NG6wve 

 

 BH Eventos 

 Como o primeiro Aeroporto Industrial do país refletirá na retomada da economia https://bit.ly/3dOUZ7y 

 

 Jornal AQUI 

 Estações com totem de álcool em gel https://bit.ly/387YkgG 

 

 Jornal Edição do Brasil 

 Dia da indústria é celebrado pela Fiemg https://bit.ly/2AgO5tW  

 Crédito para os pequenos https://bit.ly/3id3oVC 

 

 Folha Militar Online 

 Solenidade marca encerramento do II Ciclo de Estudos Estratégicos de Defesa https://bit.ly/2BcknXD 

 

 Agência CNI - DF 

 Federações das indústrias recuperam respiradores e intensificam testes de Covid-19 https://bit.ly/2YHDd1x 
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 Altamiro Borges 

 O sinal amarelo na indústria automobilística https://bit.ly/2VsXXIx 

 

 TV Justiça 

 Reportagem especial: fábrica têxtil https://bit.ly/38hBovp 

 

 Diário Popular - Ipatinga 

 Compre Bem FIEMG: Usiminas e Ternium recebem fornecedores https://bit.ly/2CRHpmY 

 

 Diário do Rio Doce 

 Fiemg, por meio da Regional Rio Doce, Sesi e Senai, conclui doação de máscaras e álcool 70% a entidades de 

saúde https://bit.ly/2NDftp9 

 

 Carta de Notícias 

 Fiemg Vale do Aço realiza reunião virtual com entidades e o presidente Flávio Roscoe https://bit.ly/3g99e8w 

 

 Jornal de Uberaba 

 Empresária Eli Foscarini recebe Mérito Industrial da Fiemg 2020 https://bit.ly/38cZVS9 

 

 G1 

 Para incentivar a economia local, Prefeitura lança campanha 'Quem ama Uberaba, compra em Uberaba' 

https://bit.ly/38f7S9x 

 

 Tribuna de Minas 

 Indústria se mobiliza para oferecer produtos e serviços aos mineiros durante a pandemia https://bit.ly/2YIOIGc 

 

 Folha de S.Paulo 

 Após flexibilização, ocupação de UTIs chega a 90% em MG https://bit.ly/2Zl4eHi  

 Gilmar suspende ações trabalhistas sobre índices de correção https://bit.ly/2VqJhcU  

 Senado avalia teto para juros de cartão de crédito e cheque especial https://bit.ly/2VsRFZ4  

 

 O Estado de S. Paulo 

 Ministério da Saúde só gastou 29,3% de recursos para combater covid-19 https://bit.ly/38bncE8  

 Gestão da crise da covid-19 balança bolsonarismo fiel https://bit.ly/3g5wZOX  

 Com crise, renda de microempreendedor cai para valor próximo do salário mínimo https://bit.ly/3dJmwa4  

 

 O Globo 

 Com queda dos juros, saque emergencial do FGTS é menos atrativo https://bit.ly/3dK2VGO  

 

 Correio Braziliense 

 Suspensas ações trabalhistas https://bit.ly/3eK6ONg 
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