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Diário do Comércio 

 Indústria de Minas viverá transformação após pandemia https://bit.ly/2VAnY8S 

 Setor da construção pesada prevê retração em 2020 https://bit.ly/2NKns3B 
  

O Globo 

 Programa de crédito privado para micro e pequenos empresários chega ao Rio https://glo.bo/3itV3x0 

 Carteira Verde-Amarela pode atingir 30 milhões de informais https://bit.ly/2Zso4As 

 Câmara desiste de ação no STF para votar de novo MP 936 https://bit.ly/3ily2vW 

 7,8 milhões perderam o trabalho https://bit.ly/2NKrjxx 
  

G1 

 Coronavírus eleva o patamar da filantropia no Brasil, mas apoio a empreendedores continua tímido 
https://glo.bo/2ZmtYTA 

 Desemprego sobe para 12,9% em maio https://glo.bo/3gfhRyn 
   

Rádio Itatiaia FM 95,7 

 Vale pode patrocinar Atlético, Cruzeiro e América https://bit.ly/2ZqFYDt 
  

Blog da Tania Muller 

 Minas Trend faz live sobre E-commerce e vendas on-line para o mercado de moda 
https://bit.ly/3eQ5ZCQ 

  

Jornal da Cidade  Poços de Caldas 

 Missão da indústria (Artigo Flávio Roscoe) https://bit.ly/3dLqGi1 
  

O Tempo 

 A mulher na regência https://bit.ly/2CTne81 

 Pandemia aniquilou 7,8 milhões de postos de trabalho no Brasil https://bit.ly/2NJZp51 
 

TV Leste Record  Gov. Valadares 

 Prefeitos da ARMVA se reúnem na sede da FIEMG em Ipatinga https://bit.ly/2YRa309  
 

Jornal da Manhã  Uberaba 

 Nova diretoria do Sindicato da Indústria Mecânica tomou posse com transmissão online 
https://bit.ly/3ilJEzh 

  

Estado de Minas 

 Após saneamento, Congresso pode votar marcos do gás e do petróleo https://bit.ly/2Aok3EG 

 Auxílio de R$ 600 por mais dois meses https://bit.ly/38iaFyM 
  

O Estado de S. Paulo 

 Governo prorroga auxílio emergencial por dois meses, mas em mais parcelas https://bit.ly/2Vv7nmL 

 No radar do governo, emprego e falências https://bit.ly/2BVv8xr 

 País nunca teve tantos fora do mercado de trabalho https://bit.ly/2ZuhglR 
  

Folha de S. Paulo 

 Pandemia destrói 7,8 milhões de postos de trabalho no país https://bit.ly/3eW3I9m 

 Governo anuncia mais dois meses de auxílio, mas não divulga calendário https://bit.ly/2NI4Ml9 
 Bolsa tem retomada em V e sobe 30% no melhor trimestre desde 2003 https://bit.ly/2C067kr 
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