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Estado de Minas 

 Respirador mineiro para na fila da Anvisa https://bit.ly/2Z0N6aP  

 Verão em casa https://bit.ly/2AzvmtN 

 

O Tempo 

 Pandemia congelou R$ 7 bilhões de investimentos em Minas Gerais https://bit.ly/2VQi8js 

 A base para o trabalho remoto é a confiança', afirma diretora da ArcelorMittal https://bit.ly/38uFSig 

 

Jornal Edição do Brasil 

 Testes rápidos da Covid-19 adquiridos pelo SESI estão disponíveis para população https://bit.ly/2NYI7kz 

 Na onda da mineração, vamos surfar ou nos afogar? https://bit.ly/2ZCy4qO 

 

Portal Belo Horizonte 

 Prêmio de segurança do trabalho em Minas Gerais avalia iniciativas das construtoras no combate à 

Covid-19 https://bit.ly/2C6wyFt 

 

Blog do PCO 

 Jogo Aberto - A Câmara da Indústria do Petróleo e Gás da FIEMG promove a palestra on-line 

https://bit.ly/2Z1C4BZ 

 

BarbacenaMais 

 Critérios técnicos preconizados pelo MEC confirmam SESI no primeiro lugar entre as escolas privadas de 

Barbacena https://bit.ly/2VSnVVT 

 

G1 

 Comitê em Uberlândia prorroga decreto de restrição de comércios e libera funcionamento de feiras, 

lanchonetes e lojas de conveniência https://glo.bo/31VPTnk 

 

Essencial Ar 

 FIEMG e âncoras reforçam o cuidado com a saúde mental em tempos de pandemia 

https://bit.ly/2NYeEY1 

 

TV Leste Record   Gov. Valadares 

 FIEMG se mobiliza com empresários para aumentar o número de voos no Aeroporto Regional do Vale 

do Aço https://bit.ly/2VRLv53 

 

Gazeta de Varginha 

 SESI-MG fornece testes rápidos para população mineira https://bit.ly/2DfzyQj 
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Jornal de Notícias   Montes Claros 

 Prefeitura recebe novas doações da FIEMG para combate ao coronavírus https://bit.ly/2ZJJCbE 

 

Missão da indústria (Artigo Flávio Roscoe) 

 https://bit.ly/3iBNC71 

 

Gazeta Norte Mineira 

 FIEMG faz mais doações para Moc combater o Covid-19 https://bit.ly/2ZFAeGi 

 

A Folha Regional 

 Testes rápidos para população https://bit.ly/2O1zPbL 

 

Agência CNI 

 Federações das indústrias reforçam doações de máscaras e refeições https://bit.ly/2VRrqfh 

 

Diário do Comércio 

 Mais de 11 mil empresas são extintas em BH https://bit.ly/38wBteN 

 Reforma é aprovada na CCJ da Assembleia https://bit.ly/38wp6zj 

 

Exame 

 Reforma tributária vai incluir imposto sobre dividendos, afirma Guedes https://bit.ly/31JU9GG 

 

O Globo 

 Empresários se reúnem com Bolsonaro e pedem mais crédito https://bit.ly/3gwMvU2 

 Governo acena ao Legislativo com um novo pacote https://bit.ly/31PMlmE 

 

O Estado de S. Paulo 

 'Vamos entrar com imposto sobre dividendos', diz Guedes https://bit.ly/2NXAue2 

 Em almoço, empresários cobram rapidez na liberação de crédito https://bit.ly/38A0Jky 

 

Folha de S. Paulo 

 País vive 1ª onda de fechamento de fábricas em meio à pandemia https://bit.ly/3gwyWUN 

 Investidores buscam oportunidades no Brasil com pandemia e juro baixo https://bit.ly/3iBRdld 

 Falta de crédito reduziu proteção a empregos e renda, diz pesquisa https://bit.ly/2NYOzbh 

 Correção incerta https://bit.ly/3gIkd9x 

 

Correio Braziliense 

 País terá retomada lenta e desigual https://bit.ly/3gq5YWu 
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