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Revista Viver Brasil   Nova Lima 

 ''A crise não será superada com polêmicas, mas com diálogo'' https://bit.ly/2W2Klnt 
 

Diário do Comércio 

 Negócios da construção em Minas Gerais sofreram pouco os efeitos da pandemia https://bit.ly/3iHGBS2 

 Huawei e SAM lançam mineração inteligente https://bit.ly/2ALVJg8 

 Desembolso sobe 93% e BDMG estende Pronampe para pequenos https://bit.ly/2ObEXdg 
 

Rádio Itatiaia FM 95,7 

 Mais de mil profissionais de saúde apresentam interesse em trabalhar em hospital de campanha 
https://bit.ly/38Dsc4M 

 

TV Rede Minas 

 Os impactos da pandemia no setor de moda e vestuário https://bit.ly/3eaY2qM 
 

Rádio CBN Belo Horizonte 

 Hospital Mário Penna reabre leitos para atender pacientes com Covid-19 https://bit.ly/2Ob9sju 
 

TV Integração Globo  Ituiutaba Uberaba  

 Parceria entre FIEMG e empresas de Uberaba fornece testes de Covid-19 para garantir a retomada das 
atividades https://bit.ly/38FSvaj 

 

Diário Popular  Ipatinga 

 SESI Ipatinga é destaque no ENEM 2019 https://bit.ly/2DgTimv 
 

Jornal de Notícias  Montes Claros 

 FIEMG disponibilizará testes rápidos para a pessoa física https://bit.ly/2ZfjgzA 

 Enem https://bit.ly/2ZR1ZvE 
 

Jornal Agora  Divinópolis 

 Ponto final (Minas Trend) https://bit.ly/38IzBQ4 
 

Estado de Minas 

 A indústria precisa ser priorizada https://bit.ly/3iKrdEm 

 Assembleia pede mais prazo na Previdência https://bit.ly/2OmaKsl 
 

Hoje em Dia 

 Produção industrial cresce em 12 de 15 locais pesquisados em maio https://bit.ly/31Wqg69 

 Assembleia pede mais prazo para a reforma https://bit.ly/3fdl4i7 

 Alívio, com o pé atrás https://bit.ly/3fePO26 
 

O Estado de S. Paulo 

 70% dos importados foram afetados pela crise, aponta CNI https://bit.ly/3gFo7zO 

 Governo deve pedir a empresários recursos para preservar Amazônia https://bit.ly/3gFJzEF 
  

O Globo 

 FGTS pode perder R$ 43 bi com medidas de estímulo https://bit.ly/2O94ST1 
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