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 Diário do Comércio 

 Faturamento da indústria mineira tem recuperação https://bit.ly/3eY18iS  

 AngloGold Ashanti e Kinross somam esforços no combate à pandemia do coronavírus  
https://bit.ly/2NVvDtO  

 Coronavírus amplia riscos da indústria brasileira https://bit.ly/2ArpVwV  
  

 Rádio Itatiaia 

 SESI ajuda a combater o uso abusivo de drogas na indústria https://bit.ly/2ZBJZFp  
 

 Rádio 98 FM 

 SESI disponibiliza teste sorológico de Covid-19 para população https://bit.ly/2AqE5OK  
 

 TV BandNews 

 83% das empresas devem inovar para se manterem ativas, diz CNI https://bit.ly/2NUa9gZ  

 Produção industrial cresce 7% em maio, diz IBGE https://bit.ly/3eUC5gQ  
 

 Sinpapel  

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

 Central das Notícias 

 SESI MG: Testes rápidos para população mineira https://bit.ly/38nzfOV  
 

 Carta de Notícias 

 SESI oferece teste rápido de Covid-19 em Ipatinga https://bit.ly/31BHHbY  
 

 Portal Amirt 

 Em Divinópolis SESI vai realizar testes rápidos de COVID-19 https://bit.ly/3dZE6XA  
 

 BarbacenaMais 

 Testes rápidos para população | SESI fornece testagem por, no máximo, R$ 100 https://bit.ly/3dTkODf  
 

 TV Globo News 

 Produção industrial cresce 7%, diz IBGE https://bit.ly/3dXGD4K  
 

 TV CNN Brasil  

 Produção industrial cresce 7% em maio, diz IBGE https://bit.ly/38rfw0w  
 

 Correio Braziliense 

 Indústria interrompe queda https://bit.ly/3gm72dT  
  

 O Globo 

 Sinal de alento na indústria https://bit.ly/31JvfH4  
  

 O Estado de S. Paulo 

 Após dois meses de queda, indústria tem alta de 7% em maio https://bit.ly/2BYFFrA  

 Verde Amarela simplifica contratação https://bit.ly/3dXP1kK  
  

 Folha de S. Paulo 

 Recuperação da indústria depende da evolução da pandemia, dizem analistas https://bit.ly/3iq2CEM  

 Vendas e produção mostram retomada parcial da economia https://bit.ly/3ivSn1Y  

 Coronavírus levará dívida bruta a 98,2% do PIB ao fim do ano, diz governo https://bit.ly/38nyJ3r  

 Decisões podem represar R$ 1 bi ao mês em pagamentos de ações trabalhistas https://bit.ly/2VJulXo  
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