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Diário do Comércio 

 FIEMG e BH-Tec se unem em busca de inovação https://bit.ly/3fVlLg6 

 

Rádio Boa Vista FM 96.5 

 Secretaria municipal de Saúde recebe doações de máscaras e álcool em gel https://bit.ly/30C3qhK 

 

Prefeitura de Paracatu 

 Hospital Municipal recebe importante doação da FIEMG e Sicoob https://bit.ly/32M4DFX 

 

Diário do Rio Doce 

 Live solidária arrecadará doações para a Associação Santa Luzia https://bit.ly/3eTZga3 

 

Correio do Sul Varginha 

 Live sobre economia arrecada doações https://bit.ly/2OL7ff8 

 

Jornal da Manhã   Uberaba 

 Expocigra 2020 será virtual e poderá ter palestra com a presidente do Magazine Luiza 

https://bit.ly/3hs9Jet 

 Busca por áreas https://bit.ly/32LXwxf 

 SESI lança formulário para formar novos cursos do setor cultural https://bit.ly/2ZUf8Fn 

 

Jornal Tribuna de Minas  Juiz de Fora 

 Presença da FIEMG https://bit.ly/2WNUCEB 

 Especialista (Webinar FIEMG Regional Zona da Mata) https://bit.ly/2D2QYja 

 

Portal Amirt 

 FIEMG realiza doação de máscaras e álcool 70% para cidades da Zona da Mata https://bit.ly/39jbtUI 

 

Jornal Diário do Aço  Ipatinga 

Empresarial (Live Flávio Roscoe para jornal Hoje em Dia) https://bit.ly/3fWV3Uk 

 

Rádio Itatiaia 

 Secretário de Planejamento, Otto Levy, fala, sobre a Reforma da Previdência https://bit.ly/3hzuoxz 
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Hoje em Dia 

 Governo Zema pede mais prazo ao ministro Guedes https://bit.ly/3jwVQ0z 

 

TV BandNews 

 Indústria tem novos sinais de alívio em junho, aponta levantamento da CNI https://bit.ly/2WMNmc3 

 

Folha de S. Paulo 

 Para evitar veto, governo avalia antecipar desoneração https://bit.ly/2Cw2jIB 

 Após tentar desidratar a proposta levada à votação, governo festeja aprovação do Fundeb 

https://bit.ly/2EcXvbv 

 Bancos lançam iniciativa pró-Amazônia https://bit.ly/39kqN3v 

 

O Estado de S. Paulo 

 Ipea defende extensão do corte da jornada e salários https://bit.ly/2WLVcTi 

 Insatisfeito com alíquota de 12%, setor de serviços ameaça travar a reforma https://bit.ly/2OPXU5C 

 IBGE apura que 4 em 10 cidades não têm esgoto https://bit.ly/2P29iM5 

 

O Globo 

 Uma proposta tardia, tímida e injusta https://bit.ly/2OQcD0E 

 Seguro-desemprego já tem 4,2 milhões de pedidos https://bit.ly/3hsZCWR 

 Serviços: setor diz a Guedes que tributo pode triplicar https://bit.ly/3fW9JTL 
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