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 Diário do Comércio 

 Selic tem corte de 0,25 ponto e chega à mínima histórica de 2% https://bit.ly/2PwxaHS 
 
 TV CNN Brasil 

 Anvisa libera respiradores produzidos em Minas Gerais https://bit.ly/3kgYOqr 
 
 Hoje em Dia 

 'Túnel de desinfecção' é instalado na Estação Pampulha, e BH pode receber outros 20 https://bit.ly/3a2WpLg 
 
 TV Alterosa SBT 

 FIEMG instala túnel de desinfecção na estação Pampulha https://bit.ly/3fzbbdJ 
 
 TV Rede Minas 

 Ventiladores pulmonares desenvolvidos em Minas com o apoio da FIEMG são homologados pela Anvisa 
https://bit.ly/30vC1zb 

 
 Portal Amirt 

 Live promovida pela FIEMG: Encontro Empresarial on-line https://bit.ly/3gCcR7Q 

 Capital mineira recebe túnel de desinfecção para usuários do transporte coletivo; tecnologia evita disseminação 
da Covid-19 https://bit.ly/3if2FCx 

 
 Rádio BandNews 

 Túnel de desinfecção são instalados em estação de ônibus em BH https://bit.ly/2Psp5ng 
 
 Sou BH 

 Minas Trend estende programação de lives por tempo indeterminado https://bit.ly/30v8e9M 
 
 Rádio Itatiaia 

 Levantamento da CNI mostra resultados positivos na indústria em junho https://bit.ly/2EP6qA2 
 
 MSN Brasil 

 Túnel de desinfecção da Estação Pampulha é desligado após rompimento de mangueira https://bit.ly/2DGL0o6 
 
 Secretaria de Estado de Cultura 

 P7 Criativo será entregue ainda neste ano https://bit.ly/3kfoSlI 
 
 Negócios em Foco 

 Rodadas de negócios virtuais estimulam parcerias entre padarias da RMBH e pequenos fornecedores 
https://bit.ly/31uo9Ey 

 
 Gazeta de Varginha 

 Presidente da FIEMG, em reunião, mostra confiança para retomada da economia https://bit.ly/3fvXWKR 
 
 Jornal da Manhã - Uberaba 

 Roscoe aposta em rápida retomada econômica https://bit.ly/3fxediH 
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 TV Record Varginha 

 Respiradores de baixo custo desenvolvidos com apoio da FIEMG são homologados pela Anvisa 
https://bit.ly/2PtaIiJ 

 

 TV Paranaíba Record - Uberlândia 

 FIEMG instala túnel de desinfecção na estação Pampulha em BH https://bit.ly/31mR7WY 
 

 Jornal de Notícias - Montes Claros 

 Respiradores https://bit.ly/31qrTqH 
 

 Diário de Manhuaçu 

 Respiradores produzidos pela Tacom, com apoio da FIEMG, são homologados pela Anvisa https://bit.ly/3kkG9Kr 
 

 Jornal do Sudoeste 

 São Sebastião do Paraiso Respiradores produzidos pela Tacom, com apoio da FIEMG, são homologados pela 
Anvisa https://bit.ly/3icxwQ6 

 

 Leopoldinense 

 Retomada da economia e demandas da Zona da Mata são foco de reunião de presidentes de Sindicatos da FIEMG 
https://bit.ly/30yjwub 

 

 Diário do Aço 

 Aciapi e CDL de Ipatinga promovem reunião para discutir os impactos negativos do Minas Consciente 
https://bit.ly/2DJSsij 

 

 Agora - O Diário de Divinópolis 

 Salão do Imóvel será realizado on-line https://bit.ly/3gtSbi9 
 

 Estado de Minas 

 Guedes garante que não haverá alta de impostos https://bit.ly/3kkwFP6 
 

 Correio Braziliense 

 Congresso critica propostas de Guedes https://bit.ly/3kjsJ1a 

 Pagamento do FGTS emergencial continua https://bit.ly/2C4ufmt 

 Juros em nova mínima https://bit.ly/2XBhRlt 
 

 O Globo 

 Guedes: Carga não aumentará https://bit.ly/2Pvqgmg 

 Copom reduz Selic a 2% no nono corte seguido da taxa https://bit.ly/2PAPL5j 

 Bolsonaro: 'Não dá para continuar' com R$ 600 https://bit.ly/2XyQWXC 
 

 O Estado de S. Paulo 

 BC cita 'incertezas' sobre economia e põe Selic a 2%; taxa afeta ganho de aplicação https://bit.ly/3ifnaPA 

 'Chamar tributo de CPMF é ignorância' https://bit.ly/3gA1blU 
 

 Folha de S. Paulo 

 Para Guedes, chamar tributo de CPMF é maldade ou ignorância https://bit.ly/2DhhF47 

 Não dá para continuar a pagar o auxílio por muito tempo, afirma Bolsonaro https://bit.ly/33zL4RQ 

 BC reduz Selic para 2% ao ano, e país passa a ter juro negativo de 0,71% https://bit.ly/31jbx2Y 
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