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 Blog do PCO 

 SIAMIG e CIT/SENAI produzem 100 mil litros de álcool glicerinado para doação https://bit.ly/2DuOLNx  
 

 Rádio 98 FM  

 Covid-19: Governo federal disponibiliza mais 500 mil teste para Minas https://bit.ly/2DkwXo7  
 

 Rádio CBN Belo Horizonte 

 Governo vai contratar profissionais para atuarem no hospital de campanha https://bit.ly/3iRZH7Z  
 

 Portal Amirt 

 "São quase R$ 100 milhões que já estão sendo emprestados para micro e pequenos empreendedores 
de Minas Gerais", afirma presidente da FIEMG https://bit.ly/3iROfsW  

 SESI inicia testes rápido de Covid-19 https://bit.ly/321ZF7w  
 

 Gazeta de Varginha  

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

 G37  

 FIEMG Regional Centro-Oeste inicia testes rápido de Covid-19 em pessoa física ao preço máximo de R$ 
100,00 https://bit.ly/2ZVGSIv  

 

 Portal Cidade Divinópolis 

 FIEMG oferece testes de coronavírus por R$100 https://bit.ly/2Zh1Y5a  
 

 Gazeta Norte Mineira 

 Montes Claros recebe doações de anestésicos da Hipolabor https://bit.ly/3eieOEr  
 

 Diário do Aço 

 Adiada a concessão das BRs-381 e 262 para 2021 https://bit.ly/3ee8eig  
 

 Patos em Destaque 

 FIEMG Regional Alto Paranaíba promove reunião virtual com superintendentes da CEFF 
https://bit.ly/38KWLFS  

 

 Agência CNI 

 Primeiros passos: um plano para reabrir com segurança https://bit.ly/3egWEmj  
 

 Diário do Comércio 

 Produção em Minas aumenta em maio, mas ano ainda é negativo https://bit.ly/2ZUWegl  

 Pandemia adia planos de privatização da BR-381 https://bit.ly/2DuMXnJ  
 

 Estado de Minas 

 Zema diz que protesto de servidor é ofensivo https://bit.ly/3fjQ8wv  
 

 O Estado de S. Paulo 

 Pedidos de seguro-desemprego recuam em julho, mas no semestre já soma 4 milhões 
https://bit.ly/38Uv5hT  

 

 O Globo 

 Câmara aprova crédito para microempresas e MEI nas 'maquininhas' https://bit.ly/3fhCOc4  
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