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Rádio Itatiaia
 Abril Verde: Segurança e Saúde no Trabalho https://bit.ly/3xD0X6f
 Escadaria da rua Sapucaí, em BH, recebe intervenção artística em homenagem às vítimas da covid-19
https://bit.ly/3vJOyvV
 ALMG aprova benefício único de R$ 500 para famílias em extrema pobreza https://bit.ly/3nH9ssz
TV Rede Minas
 Governo de Minas lança programa de geração de empregos https://bit.ly/3eG9JId
Bhaz
 Escadaria da Sapucaí ganha corações em homenagem a vítimas da Covid https://bit.ly/32YTPDo
Cidade Conecta
 Governo publica novas medidas para preservar emprego e renda dos brasileiros https://bit.ly/3aQ6hd1
Novo Jornal de Noticias
 FIEMG celebra ato governamental para preservar empregos e renda https://bit.ly/331Q4Np
Sinpapel
 FIEMG se posiciona sobre a relação entre a Covid-19 e os acidentes de trabalho https://bit.ly/3vu4iTs
 Exportações do 1º trimestre de 2021 crescem 44% em comparação ao mesmo período de 2020
https://bit.ly/3e47f7b
Rádio Boa Vista
 Vagas para curso de mecânico no SENAI se encerram nesta sexta-feira em Paracatu https://bit.ly/3u8RiSO
Portal Gerais
 Afonso Gonzaga projeta recuperação econômica para até 2022 https://bit.ly/3nEoxLp
Conexão Itajubá
 Escola SENAI de Audiovisual é lançada https://bit.ly/334mire
Uberlândia Hoje
 Dmae participa de evento online da FIEMG https://bit.ly/2Shue6z
Portal Radar
 Minas Trend prepara edição especial em junho https://bit.ly/2PB2t7U
Agência Minas
 Romeu Zema lança programa de geração de empregos para os mineiros em extrema pobreza
https://bit.ly/2QHSjTz
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O Tempo
 Zema deve sancionar auxílio de R$ 500 logo após a aprovação https://bit.ly/2PFTG4K
Hoje em Dia
 Cidades cobram R$ 6 bi https://bit.ly/3nBcZZB
Estado de Minas
 Fatiar para apressar reformas https://bit.ly/3eJm4eH
 Juros sobem até na pandemia https://bit.ly/3tcHPJe
Diário do Comércio
 Ambiente favorável atrai investidores para Minas https://bit.ly/3xzjVe9
 Assembleia vota hoje o Recomeça Minas https://bit.ly/3gN8Jol
 Crescimento do PIB é revisto para baixo https://bit.ly/2Sfrnem
 Acordo deve garantir R$ 6 bi para as cidades https://bit.ly/332XFvm
 Macrorregiões vão para a onda amarela https://bit.ly/3eKLnNy
 Volume de fretes salta 53% no 1º trimestre https://bit.ly/3eGZeUY
Folha de S. Paulo
 Brasil chega a 400 mil mortos pelo novo coronavírus com inépcia do governo federal https://bit.ly/3eK5Guh
 Continuidade das reformas é fundamental https://bit.ly/336aZPe
 Crédito às empresas cresce em março, mas cai para as famílias, diz BC https://bit.ly/3eJhtcr
 Investimento público em ensino reduz desigualdade de renda, diz pesquisa https://bit.ly/334RIxI
 Após bate-boca em CPI, plano de Renan mira negacionismo do Planalto https://bit.ly/3vxdIgS
Correio Braziliense
 CPI vai rastrear origem da tragédia https://bit.ly/3aQcqG7
 Os 100 dias de Biden https://bit.ly/3xBagDM
 Tributária deve ser fatiada https://bit.ly/2PCJASb
O Estado de S. Paulo
 Arrocho gera 1º superávit nas contas desde 2013 https://bit.ly/3t1Hb0N
 Aporte do Tesouro trava o crédito para socorro de pequenas e médias empresas https://bit.ly/335r3Rz
 BNDES suspende a cobrança de dívida de pequenas por 6 meses https://bit.ly/3aPrp2S
 A era do baixo carbono https://bit.ly/3vzRN8L
 Plano de fatiar tributária cria desconforto https://bit.ly/2S7Vggs
 Projeto que iguala salário para mulher tem impasse https://bit.ly/3eI1lIe
O Globo
 Rumo definido https://bit.ly/3aRTK8O
 IGP-M desacelera em abril, mas bate 32% em 12 meses https://bit.ly/3aRF2yw
 Covid já matou 400 mil no país https://bit.ly/3gQ9Bsd
ISTOÉ Dinheiro
 Dólar volta a cair e fecha no menor valor desde janeiro https://bit.ly/3e7nMYa
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