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Diário do Comércio 

 “Teremos boas surpresas no desenrolar desta crise”, afirma Flávio Roscoe https://bit.ly/3fb0Bdr 

 Negócios da construção em MG sofreram pouco os efeitos da pandemia https://bit.ly/38GB1ee 
  

G1 

 BH tem 15 novos leitos de UTI, mas ocupação por pacientes com Covid-19 segue em 91% https://glo.bo/3gGwATw 
 

Estado de Minas 

 Hospital Mário Penna amplia atendimento para pacientes com COVID-19 https://bit.ly/3gCu14D 
 

Rádio Itatiaia FM 95,7 

 A partir de amanhã, população de BH poderá fazer teste mais rápido e mais barato para Covid-19 
https://bit.ly/3iK5n3O 

 

Rádio Super FM 91,7 

 Hospital Mário Pena abriu leitos de enfermaria para o SUS https://bit.ly/31Rm0oq 

 Pandemia congelou R$ 7 bilhões de investimentos em Minas https://bit.ly/3gHZDpH 
 

Jornal Aqui   BH 

 À espera de respiradores mineiros https://bit.ly/2VVsK0w 
 

CRC  MG  

 Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais Governo de Minas promove a live 'Reforma Tributária - 
Desafios e Oportunidades' https://bit.ly/3fdGqeY 

 

Sinduscon  MG 

 Reunião online conjunta da CIC-FIEMG e CII-Sinduscon-MG https://bit.ly/3ffw0eY 
 

Folha Patense  Patos 

 Presidente da FIEMG faz reunião com lideranças da Regional Alto Paranaíba https://bit.ly/2Z6XoX0 
 

Diário do Aço 

 SESI Ipatinga é destaque no Enem 2019 https://bit.ly/3iKzacH 
 

Gazeta de Varginha 

 FIEMG Regional Sul entrega doações para instituições da região https://bit.ly/2O46eOG 

 Pandemia congelou R$ 7 bilhões de investimentos em Minas Gerais https://bit.ly/2Dd4v7B 
 

Jornal Tribuna de Minas   Juiz de Fora 

 A emblemática retomada da economia mineira https://bit.ly/38K6wUI 
 

Jornal Diário do Aço   Ipatinga 

 A unidade SESI do Vila Ipanema está realizando testes laboratoriais rápidos para o Covid-19 
https://bit.ly/31TMXI4 

 

DiviNews.com 

 SESI/FIEMG realizará testes rápidos de COVID-19 a R$ 100 reais para pessoas físicas https://bit.ly/2W1snlo 
 

Portal da Cidade Andradas 

 Entidades de Andradas recebem doações de máscaras e álcool da FIEMG https://bit.ly/3gHLGI3 
 

UOL 

 Articulação quer derrubar veto à desoneração https://bit.ly/3e7Kb4f 
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