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 TV Alterosa SBT - Belo Horizonte 

 Pandemia causa prejuízos no comércio e indústria https://bit.ly/2WtkFAq  

 

 Rádio Itatiaia 

 Teste de Covid-19: Identificação rápida para a comunidade e trabalhadores das indústrias 

https://bit.ly/3fDEwEB   

 

 Instituto Brasileiro de Mineração - IBRAM 

 e-mineração: Especialistas debatem como estabelecer diversificação territorial econômica nos 

territórios minerados https://bit.ly/32yj40p  

  

 Sinpapel 

 FIEMG estima economia de R$ 32 bi com reforma da previdência em MG https://bit.ly/3eCpXQs  

 

 Portal do Agronegócio 

 Minas Gerais possui uma legislação ambiental de média restrição e média burocracia, aponta estudo 

https://bit.ly/393BDum  

 

 Diário do Rio Doce 

 Testes rápidos para detecção de Covid-19 para a população https://bit.ly/3h1mSv0  

 

 Portal Gerais 

 Sinvesd e Divicred firmam parceria para crédito aos confeccionistas https://bit.ly/2Oyd7bp  

 

 Rádio Boa Vista FM 96.5 

 Enfrentamento à Covid-19: cooperativa de crédito é convidada pela FIEMG a participar de ação 

https://bit.ly/2ZArSRi  

 

 Portal "O LÁBARO" 

 Sicoob Credigerais recebe itens de combate ao COVID-19 para doação https://bit.ly/30j6BuL  
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 Jornal do Sudoeste - São Sebastião do Paraiso 

 FIEMG apoia a reforma da previdência em Minas Gerais https://bit.ly/3eCkB7O  

 

 Jornal A Voz de Araxá 

 Mais de R$5 Milhões: CBMM reforça movimento Todos pela Saúde https://bit.ly/3hdxgjr  

 

 Diário do Comércio 

 60% das empresas de Minas Gerais ainda precisam se adequar à LGPD https://bit.ly/2OA44qE  

 

 Estado de Minas 

 Nova CPMF pode travar reforma tributária https://bit.ly/3h6eIkY  

 

 Folha de S. Paulo 

 Reformas tardias https://bit.ly/2OuQMLY  

 Cenário não está propício para Bolsonaro aprovar reformas, dizem pesquisadores da FGV 

https://bit.ly/2BciXfE  

 522 mil empresas fecham após a pandemia https://bit.ly/3j7knJv  

 Após tombo histórico, PIB da China volta a subir no 2º tri https://bit.ly/2OB45ul  

 Guedes tenta se reaproximar de Maia por reforma tributária https://bit.ly/30fMr4G  

 

 O Estado de S. Paulo 

 Pandemia fechou 522,7 mil empresas https://bit.ly/3fyLTNI  

 

 O Globo 

 País perde 716 mil empresas https://bit.ly/3hameeF  

 Presidente do BC vê recuperação, mas ritmo é incerto https://bit.ly/3jbOXBC  

 Mais de mil cidades terão de licitar saneamento https://bit.ly/2CL8xUs  

 Guedes promete reforma tributária para terça-feira https://bit.ly/2Wve5cW  
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