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 Rádio Itatiaia 

 Presidente da Fiemg diz que o estado pode elevar investimentos com a aprovação da Reforma da 

Previdência https://bit.ly/39ctu72  

 

 Diário do Comércio 

 "Todos pela Saúde" https://bit.ly/2WxFxH1  

 Pronampe: recursos ficam aquém da demanda https://bit.ly/3fKO80H  

 Impacto vai além das contas públicas https://bit.ly/30r4nJP  

 Confinamento muda padrão de consumo https://bit.ly/2CUc8j3  

 

 O Tempo 

 Transmissão da Covid-19 na capital atinge seu menor índice (matéria cita túnel de desinfecção) 

https://bit.ly/2ZKpckn   

 Governo federal adia para 2021 leilão da duplicação da BR-381 https://bit.ly/2ODvyeQ  

 

 Estado de Minas 

 Crise leva à perda de 114 empresas por dia https://bit.ly/2ZKqA6z  

 Desfiles: o que esperar https://bit.ly/2DTlDzA  

 Em defesa dos pequenos e a favor do distanciamento https://bit.ly/32Og6Fd  

 Banco asiático pode trazer US$ 1 bi para o Brasil https://bit.ly/2WEtjMO  

Eleições nos EUA: Brasil ficará ainda mais isolado se Trump perder, dizem analistas https://bit.ly/3eKkbwq  

 

 Hoje em Dia 

 Pandemia multiplica processos https://bit.ly/3fLRAYR  

 

 Revista Ecológico Online 

 O mérito industrial 2020 em tempos de pandemia https://bit.ly/2ZMQTZP  

 

 Terra 

 E-mineração: especialistas debatem como estabelecer diversificação econômica nos territórios 

minerados https://bit.ly/3haJ4Tw  

 

 Gazeta Norte Mineira 

 Eurofarma doa mais medicamentos para aliviar hospitais https://bit.ly/39fzYSt  
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 Jornal O Registro 

 Energisa doa R$ 1,9 milhão ao Estímulo 2020 Minas https://bit.ly/32BEwl6  

 

 Sicoob  

 Credigerais recebe itens de combate ao COVID-19 para doação https://bit.ly/2WCFz02  

 

 Rádio Super FM 91,7 

 Túnel de desinfecção para estações de ônibus entra em fase de testes https://bit.ly/2WEGe17  

 

 MSN Brasil 

 'Burocracia dos bancos pode aumentar ainda mais mortalidade de empresas', dispara Zema 

https://bit.ly/39ei1Eb  

 

 Portal GRNews 

 Zema discute com empresários melhorias no plano Minas Consciente https://bit.ly/2COZ5j1  

 

 Folha de S. Paulo 

 Desemprego acelera, e país fecha 1,5 milhão de vagas em uma semana https://bit.ly/2ZJddTQ  

 Guedes e Maia fazem esforços por reforma em meio a atritos https://bit.ly/39aAXDI  

 Guedes busca espaço no teto de gastos para pagar o seguro-desemprego https://bit.ly/3fOiJdB  

 Governo quer novo Fundeb em vigor somente em 2022 https://bit.ly/3hn43SX  

 

 Correio Braziliense 

 Veto gera crise desnecessária https://bit.ly/30ybm3s  

 Real na montanha-russa https://bit.ly/2ZHWYXo  

 

 TV Globo News 

 Paulo Guedes discute reforma com o setor industrial https://bit.ly/30rQKdb  
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