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  Diário do Comércio 

 Efeitos da pandemia preocupam o varejo de materiais em Minas https://bit.ly/3wxqMo1  

 

  O Tempo 

 Mestrado Profissional em Computação Aeronáutica https://bit.ly/3dO6Moi 

 Governo arrecada R$ 3,3 bi em leilão de concessão de terminais https://bit.ly/3t5Yqis  

 

  Rádio Itatiaia 

 Coletiva com Zema sobre medidas de combate à Covid-19 https://bit.ly/2PM9vGT  

 

  BH Eventos 

 MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal divulga nova programação Cultural online https://bit.ly/39VeTOT  

 

  SEDE - Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

 Gasmig mantém tarifa do gás residencial congelada até 2022 https://bit.ly/39Vh4Sz  

 

  TV Integração Juiz de Fora 

 Juiz de Fora registra saldo positivo na criação de empregos em fevereiro https://bit.ly/39S79gL  

 

 Gazeta de Varginha 

 Hospitais mineiros ganham fôlego com ação da indústria https://bit.ly/3rXAlsJ  

 

  DiviNews.com 

 FIEMG entrega nova remessa de capacete elmo https://bit.ly/2QaxmQk  

 

  G37 

 FIEMG entregará nova remessa de capacetes Elmo em 3 unidades de saúde de Divinópolis e região 

https://bit.ly/3s3yT8a  

 

  Jornal de Notícias - Montes Claros 

 FIEMG se empenha para ajudar a salvar vidas https://bit.ly/3s0Yf6T  

 

  Jornal da Cidade - Poços de Caldas 

 FIEMG doa dois leitos completos de UTI para o Hospital de Campanha https://bit.ly/2PM8HBR  

 

  Portal Alô Frutal 

 Frutal recebe a doação de seis capacetes de respiração https://bit.ly/3dJJSyC  
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  Jornal de Uberaba 

 Concurso “Poetas do Trigo” terá participação de alunos da rede municipal de ensino https://bit.ly/3s3kE3c  

 

  Essencial Ar 

 FIEMG promove curso de Desenvolvimento de Habilidades Gerenciais https://bit.ly/31VLgZt  

 

  Portal Amirt 

 Nova remessa de capacetes elmo será entregue amanhã https://bit.ly/3wM2iaP  

 

  Rádio Vanguarda 

 FIEMG realiza curso de desenvolvimento de habilidades gerenciais https://bit.ly/3wFo53O  

 

  Estado de Minas 

 Lira pressiona o governo https://bit.ly/3msEofH  

 Governo vende aeroportos por R$ 3,3 bilhões https://bit.ly/31TNGru  

 Governo extingue toque de recolher na onda roxa https://bit.ly/3uxEepV  

 

  ISTOÉ Dinheiro 

 Economia brasileira está se reerguendo, mas precisa da vacinação em massa, diz Guedes https://bit.ly/2R7Doll  

 

  Correio Braziliense 

 CNI apoia marco legal da ferrovia https://bit.ly/3fT9iww  

 Dependência externa prejudica a vacinação https://bit.ly/3t34acC  

 Não dá para chorar o leite derramado, diz Bolsonaro https://bit.ly/39Spn1z  

 

  O Globo 

 Governo promete a empresários esforço de vacinação https://bit.ly/3s4Fz62  

 Orçamento: Congresso nega acordo e ameaça retaliação https://bit.ly/3uANN7Q  

 Disputa com ágio de 3,822% https://bit.ly/3dIZeDn  

 Brasil destoa do otimismo para economia global https://bit.ly/3uutQzp  

 

  O Estado de S. Paulo 

 Coalizão de empresas cobra ampliação de meta climática e redução de desmate https://bit.ly/3mtB8k5  

 Kalil: 'Em que planeta estão os negacionistas?' https://bit.ly/3dIVYIc  

 Fabricantes: vacinas não será vendida a empresas https://bit.ly/3rUScR6  

 

  Folha de S. Paulo 

 Guedes teve mais de 2 meses para recalibrar Orçamento https://bit.ly/3uzhPbO  

 Para evitar prejuízo de R$ 100 bi a empresas, Fux tira da pauta tributação de terço de férias https://bit.ly/2PL9ovl  

 Leilão de 22 aeroportos têm ágio médio de 3,823% e rende R$ 3,3 bi https://bit.ly/2PCyaOn  

 Bolsonaro diz que reajuste de 39% no gás é "inadmissível" https://bit.ly/3mwmecF 
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