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TV Rede Globo   Minas Gerais 

 Pesquisa do IBGE aponta melhora na produção industrial mineira no mês de maio 

https://bit.ly/3ewc1Yr 

 

Jornal de Uberaba 

 FIEMG articula repasse de terras não loteadas no DI III para Uberaba https://bit.ly/3ewshIA 

 

Portal Meio Ambiente MG 

 Edital do selo “Semad Recomenda” é lançado em evento virtual https://bit.ly/3exifqX 

 

Folha de Sabará 

 FIEMG apoia a reforma da previdência em Minas Gerais https://bit.ly/2C42ASU 

 

Jornal Folha do Povo Itaúna 

 FIEMG apoia a reforma da previdência em Minas Gerais https://bit.ly/3fwVp3Y 

 

Jornal Mantiqueira Online 

 FIEMG apoia a reforma da previdência em Minas Gerais https://bit.ly/30a0IzX 

 

Blog Ultimasnoticias 

 Reforma da Previdência em MG conta com o apoio da FIEMG https://bit.ly/2Cd6iJN 

 

Jornal Clarim 

 FIEMG apoia a reforma da previdência em Minas Gerais https://bit.ly/3j2OYYt 

 

Jornal Correio Centro-Oeste 

 FIEMG apoia a reforma da previdência em Minas Gerais https://bit.ly/3j5Od0P 

 

Agora Jornais Associados 

 FIEMG apoia a reforma da previdência em Minas Gerais https://bit.ly/3954zlN 

 

Portal Imbiara 

 SESI SENAI de Araxá está realizando testes de Covid https://bit.ly/2B1ufmT 
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Estado de Minas 

 Tecido capaz de neutralizar coronavírus é desenvolvido no Brasil https://bit.ly/2ZuOC5d 

 

Diário do Comércio 

 Parceria cria tecido que neutraliza o Covid https://bit.ly/2DBap2z 

 Readmissão em menos de 90 dias é liberada pelo governo https://bit.ly/307Zs06 

 Responsabilidade ambiental pode trazer investidores de volta https://bit.ly/2Oqf5dT 

 Sicoob recebe R$ 500 milhões em pedidos por linha em menos de 24 horas https://bit.ly/2CgdoNz 

 

O Tempo 

 Governo libera recontratação de demitidos com flexibilização https://bit.ly/2WnKF0d 

 

Folha de S. Paulo 

 Governo autoriza recontratar demitido durante a crise com o salário reduzido https://bit.ly/3j4E58G 

 Em decreto, Bolsonaro permite reduzir jornada e salários por mais 30 dias https://bit.ly/38VdPJg 

 Ex-ministros da fazenda e ex-BCs cobram retomada verde https://bit.ly/32kvBV5 

 Guedes quer tributar comércio eletrônico para desonerar salário https://bit.ly/2WluIru 

 

O Estado de S. Paulo 

 Governo e Congresso tentam acelerar novos marcos legais para a retomada https://bit.ly/2Oooe6R 

 Governo já vê R$ 51 bi para saneamento https://bit.ly/3j8paKq 

 Entidades pedem foco em 28 Projetos de Lei https://bit.ly/32gSJDP 

 Câmara vai retomar debate sobre tributos https://bit.ly/392pDcz 

 Economia cai 11.4% em três meses, diz BC https://bit.ly/38YP3b3 

 Decreto prorroga prazo para corte de salário e jornada https://bit.ly/32m16ho 

 País continua 'porto seguro' para investimento, afirma ministério https://bit.ly/2Wnjqmy 

 

O Globo 

 "É a pior hora do mundo para tributar o emprego" https://bit.ly/3j4Fo7A 
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