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Rádio América AM 750 

 Advogado da FIEMG, Henrique Rodrigues fala sobre novo marco legal do saneamento básico 
https://bit.ly/2NIZBBa 

 
SOPESP 

 Primeiro aeroporto industrial do país, em BH, oferece benefícios fiscais para exportação 
https://bit.ly/2VuaL1i 

 
A Folha Regional 

 Missão da indústria (Artigo Flávio Roscoe) https://bit.ly/2Vwso0t 
 
Blog Ultimasnoticias 

 Missão da indústria (Artigo Flávio Roscoe) https://bit.ly/3dNrOBJ 
 
Carta de Notícia 

 FIEMG promove palestra online sobre processos ambientais na indústria https://bit.ly/3gfbuLM 
 
Central das Notícias 

 Cemig cria ferramenta para indicar disponibilidade de novas conexões fotovoltaicas de GD 
https://bit.ly/31tLO9S 

 
TV Integração Uberlândia 

 FIEMG disponibiliza testes rápidos de coronavírus para empresas e entidades de Uberlândia 
https://bit.ly/2YNt0km 

 
Rádio Globo JF 910 AM 

 FIEMG entrega máscara e álcool para unidades de saúde https://bit.ly/31BQA54 
 
Rádio Boa Vista FM 96.5 

 Inscrições abertas para médico e técnico de enfermagem https://bit.ly/2NEDPyP 
 
Leopoldinense 

 Parceria entre SENAI e Energisa distribui álcool em gel para hospitais de Minas https://bit.ly/2BgZ4Ei 
 
Jornal de Notícias  Montes Claros 

 Doações https://bit.ly/2YNynjz 
 
Jornal Tribuna de Minas   Juiz de Fora 

 Indústria se mobiliza para oferecer produtos e serviços aos mineiros https://bit.ly/2YG5yW2 
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Jornal de Uberaba   Uberaba 

 Empresária Eli Foscarini recebe Mérito Indústrial da FIEMG 2020 https://bit.ly/2BKRmC5 
 
Diário do Aço 

 Em encontro de prefeitos, fechamento total do comércio na região é descartado https://bit.ly/2NLy7uJ 
 
Diário Popular   Ipatinga 

 Ações conjuntas de combate ao coronavírus ainda sem consenso https://bit.ly/38gCRlu 
 
Estado de Minas 

 Lideranças querem preparar Brasil para a pós-pandemia de COVID-19 https://bit.ly/3eLpGM7 
 
Diário do Comércio 

 Minas fecha mais de 33 mil vagas em maio https://bit.ly/31tWW6B 

 Ações sobre correção de dívidas são suspensas https://bit.ly/31rtgXT 
 
Correio Braziliense 

 Maia: 2º semestre será dramático https://bit.ly/2ZmNK1h 
 
O Globo 

 País perdeu quase 1,5 milhão de empregos com carteira https://bit.ly/2BnFIgD 

 Disputas judiciais devem aumentar no pós-pandemia https://bit.ly/3eMARnK 
 
O Estado de S. Paulo 

 Crise põe País em recessão, diz FGV https://bit.ly/3eORwHd 

 Sanção a corte de salário sai nos 'próximos dias', diz Bianco https://bit.ly/2Vwzp1k 
 
Folha de S. Paulo 

 Programa que reduz salário e suspende contrato será estendido https://bit.ly/2CW1x7x 

 Brasil em recessão no primeiro trimestre de 2020, diz FGV https://bit.ly/3dGPTdb 
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