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Diário do Comércio 

 Indústria de MG tem indicadores positivos https://bit.ly/3fTK1C7  

 Indústria mineira avança em fevereiro, mas se preocupa com futuro https://bit.ly/3s3lhK0  

 Estado vai enviar vacinas de reserva a municípios https://bit.ly/3uCS0HS  

 Crise leva empresas a buscar crédito para minimizar perdas https://bit.ly/3d261c5  
 
  TV Record 

 Faltam sedativos para intubados em Minas: hospitais com estoques para até 3 dias https://bit.ly/3d52eLg  

 Governador de Minas cobra agilidade de prefeituras na imunização contra a Covid-19 https://bit.ly/2Q5Be5k  
 
  Estado de Minas 

 Zema: 'Corremos risco de intubados acordarem por falta de sedativos' https://bit.ly/3s2MFIm  

 Aquisição de vacinas contra COVID-19 por empresas https://bit.ly/3s4n1CT  

 Guedes rejeita mudanças https://bit.ly/3muRFnW  

 Governo sofre dupla derrota no supremo https://bit.ly/3s44oz4  
 
  O Tempo 

 Sedativo pode durar só mais um dia em alguns hospitais, diz Zema https://bit.ly/3mwuHg2  

 Minas Gerais tem o quinto pior ritmo de vacinação do Brasil https://bit.ly/39VcYtE  

 Orçamento deixa governo em 'sombra legal', afirma Guedes https://bit.ly/3d4rH7O  
 
  R7 

 Zema alerta para falta de 'kit intubação' e culpa governo federal https://bit.ly/3uFddkF  
 

  ABRAPA - Associação Brasileira dos Produtores de Algodão  

 Abrapa apresenta cenário de oferta e demanda de algodão à indústria têxtil mineira https://bit.ly/3uPqhEf  
 
 

 Blog João Carlos Amaral 

 Conselho de Tecnologia e Inovação debate online o tema “Propriedade Intelectual.” https://bit.ly/3d1gSDa  
 
  G1 - Centro-Oeste 

 Córrego Fundo recebe dez capacetes Elmo para tratamento de pacientes com Covid-19 https://glo.bo/2PDLnGF  
 
  Tribuna de Minas 

 Falta de medicamentos para intubação de pacientes preocupa Governo de Minas https://bit.ly/3dFjENu  
 
  Textília 

 Empresas já podem contar com novas soluções customizadas do FIEMG Competitiva https://bit.ly/39UVcXn  
 
O Corvo Veloz 

 Campanha da FIEMG arrecada mais capacetes Elmo e doa a unidades de saúde https://bit.ly/3uCCH1X  
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  ISN Portal 

 FIEMG promove workshop sobre LGPD e relações de trabalho https://bit.ly/3fVZnWH  

 

  Teófilo Otoni Noticias e Região  

Associados do Sinpac se unem na doação de 5 mil pães às famílias carentes https://bit.ly/3wHEsNm  

 

  Últimas Notícias 

 Secretaria de Saúde recebe dez capacetes Elmo https://bit.ly/39VNWL9  

 

  Sistema MPA de Comunicação 

 Campanha da FIEMG arrecada mais capacetes elmo e doa a unidades de saúde https://bit.ly/2PNBAxH  

 

  G37 

 Campanha da FIEMG arrecada mais capacetes elmo e doa a unidades de saúde https://bit.ly/321lGCs  

 

  Correio Braziliense 

 Auxílio: maioria ganhará apenas R$ 150 https://bit.ly/3d5gAuY  

 Pandemia diminui a renda do trabalhador https://bit.ly/3rZmmTb  

 Leilão não "dribla" teto de gastos https://bit.ly/3s5c1VO  

 Orçamento: processo no TCU pressiona Planalto https://bit.ly/2RoqdN9  

 

  Folha de S. Paulo 

 BC se preocupa com inflação, e não com dívida, diz diretor https://bit.ly/3mwoFvY  

 Queiroga diz que vacinação privada pode ajudar https://bit.ly/3uHdl37  

 Sem concorrente, mineradora arremata ferrovia por R$ 32 mi https://bit.ly/3t67WlN  

 Jantar com Bolsonaro causa indignação entre empresários https://bit.ly/3uBsjaH  

 Orçamento para Plano Safra ameaça Bolsonaro com pedalada de Dilma https://bit.ly/3d3r5iL  

 Com desgaste de Guedes, centrão e militares querem desmembrar Economia https://bit.ly/39WUSr7  

 

  O Globo 

 Mourão diz que empresas terão dificuldade para comprar vacinas contra Covid-19: 'Não está na prateleira' 

https://glo.bo/2PMSwEo  

 Coalizão cobra do governo metas ambientais urgentes https://bit.ly/3g3ZIqm  

 Barroso obriga Senado a instalar CPI sobre omissões na pandemia https://bit.ly/39X4l1O  

 

  O Estado de S. Paulo 

 'Empresários querem ambiente político calmo' https://bit.ly/3d3RIDX  

 Bahia Mineração arremata trecho da ferrovia Fiol em leilão sem disputa https://bit.ly/3s113kd  

 Economistas veem defasagens em dados de emprego https://bit.ly/2Qef0hp  

 Barroso manda Senado instalar CPI da Pandemia https://bit.ly/3wJRTMs  

 Parlamentares terão controle de mais da metade dos investimentos federais https://bit.ly/3t8jIfe  
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 Lideranças se unem contra veto de Bolsonaro https://bit.ly/3s1DrvJ 
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