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  Diário do Comércio 

 Alta no preço do gás natural será repassada pela Gasmig https://bit.ly/39MEPMw  
 Custo da construção avança 2,05% https://bit.ly/2Q52nFG  
 Parceria entre FIEMG e Uma https://bit.ly/31WVokt  
 Acordo suspende toque de recolher em MG https://bit.ly/3fMjkiE  
 Votação do novo marco deve ter data definida https://bit.ly/3uorHoM  
 Negócios não voltam à normalidade até 2022 https://bit.ly/39MEQAa  
 Auxílio emergencial será pago já a partir de hoje https://bit.ly/2R2UlNO  

 
  O Tempo 

 Toque de recolher é suspenso até quarta-feira em todo o Estado de Minas https://bit.ly/3ushR5e  
 Reajuste de 39% no gás natural preocupa setor industrial de Minas Gerais https://bit.ly/3mmywEF  

 
  Estado de Minas 

 Gerdau abre vagas para capacitação de pessoas com deficiência https://bit.ly/2Pvxhaj  
 Pausa no toque de recolher https://bit.ly/31S5p2o  
 "Nós tentamos a conciliação" https://bit.ly/3cS12dX  

 
  Rádio América 

 Entrevista com o economista da FIEMG - Izak Carlos Silva https://bit.ly/39NGq4J  
 
  Blog João Carlos Amaral 

 O pres. da FIEMG, Flávio Roscoe, se reuniu com o gov. Zema, o pres. TJ e os secret. de gov+saúde 
https://bit.ly/3uuBmKm  

 
  Hoje em Dia 

 Gerdau abre 100 vagas para programa de qualificação exclusivo para deficientes; veja como participar 
https://bit.ly/3cQWDIu  

 
  Blog do PCO 

 Ciclo de Conferências https://bit.ly/31SUnKi  
 
  Carta de Notícias 

 FIEMG e ITA lançam o primeiro mestrado em computação aeronáutica do país https://bit.ly/3fPtY8q  
 
  Jornal de Notícias - Montes Claros 

 Brasília https://bit.ly/3mkphVv  
 FIEMG Competitiva https://bit.ly/2PD298z  

 
  Diário do Rio Doce 

 Hospitais ganham fôlego https://bit.ly/3usJxH5  
 FIEMG mobiliza empresários para a compra de capacete que reduz em 60% internação em leitos de UTI 

https://bit.ly/3fFUO2R  
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  Gazeta Norte Mineira 

 Presidente da FIEMG Regional Norte se reúne com Pacheco e Alexandre Silveira https://bit.ly/3unun5X  
 
  Portal Gerais 

 Ala do Hospital regional deve começar a funcionar em 20 dias https://bit.ly/2Rd7vIp  
 
  Folha de Sabará 

 FIEMG mobiliza empresários para a compra de capacete que reduz em 60% a necessidade de internação em leitos 
de UTI https://bit.ly/3uq7KxO  

 
  Rádio Educadora 

 Explanação de obras e indústria na pandemia em Belo Horizonte https://bit.ly/3t0xVuY  
 Explanação de obras e indústria na pandemia em Belo Horizonte - Parte II https://bit.ly/2R26bHY  

 
  Blog Ultimasnoticias 

 FIEMG mobiliza empresários para compra de capacete que reduz a necessidade de internação em UTI 
https://bit.ly/2PXxXVC  

 
  Gazeta do Pontal de Minas 

 FIEMG promove diálogo entre governos https://bit.ly/31TlRzD  
 
  Prefeitura de Poços de Caldas 

 Hospital de Campanha recebe doação de 02 leitos completos de UTI https://bit.ly/31Tn2Pz  
 
  Correio Braziliense 

 Orçamento: acerto antes do dia 22 https://bit.ly/3upCjDL  
 
  Exame 

 Desequilíbrios ameaçam recuperação de economia global https://bit.ly/3sVMD6m  
 
  UOL 

 Guedes diz que não é recomendável acionar calamidade no momento https://bit.ly/3cTk2ZP  
 Fórum virtual discutirá negócios entre Itália e Minas Gerais https://bit.ly/3cTkcjT  

 
  O Globo 

 Impasse sobre Orçamento deve ser resolvido até sexta-feira, diz líder do governo no Congresso 
https://glo.bo/31TgWyF  

 Bolsonaro procura empresários para discutir crise e retomada https://bit.ly/3moYnvt  
 
  O Estado de S. Paulo 

 A confiança dos empresários tem queda acentuada https://bit.ly/3fM3sNq  
 Pandemia e crise levam empresas a adiar abertura de capital na Bolsa https://bit.ly/3sX8OZL  
 Orçamento escancara dois 'ministérios' https://bit.ly/2OsgCUs  
 Guedes cobra rapidez na reforma administrativa https://bit.ly/31NLv8X  

 
  Folha de S. Paulo 

 Petrobras reajusta preço do gás canalizado em 39% https://bit.ly/3wuCeAL  
 Pressionado, Bolsonaro tenta se reaproximar de empresários https://bit.ly/2RdzaJ5  
 Impasse no Orçamento atrasa 13º do INSS e programa de corte de jornada https://bit.ly/2OshHM0 
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