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Diário do Comércio
 Busca da Anglo American https://bit.ly/3gT5Ej2
 Governo federal anuncia obras em Minas https://bit.ly/3i20WRu
 ALMG conclui primeiro turno da reforma https://bit.ly/3lKJUcL
 Pandemia revela novo perfil do consumidor https://bit.ly/2Dp2rd9
Rádio 98 FM
 Tânia Pessoa participa de entrevista para falar sobre setembro amarelo https://bit.ly/3hVeEFB
Revista Ecológico Online
Aberta a temporada de esperança 2020 https://bit.ly/3brKese
Portal Amirt
 Governo Federal elogia iniciativas da FIEMG https://bit.ly/3hWyBfg
 Contra Covid-19: Complexo de saúde São João e UPA recebem 35 respiradores pulmonares
https://bit.ly/31SDTCI
ClarimNet
 Trabalho da FIEMG é destacado pelo governo federal https://bit.ly/31SK2Pm
O Tempo
 CBMM investe em baterias produzidas com nióbio para carros elétricos https://bit.ly/32SOQnd
 Minas na Esplanada https://bit.ly/2GrXmSE
 Assembleia aprova segunda parte da reforma da Previdência https://bit.ly/2DqIbYN
 Bolsonaro confirma recursos para ampliação do metrô de BH https://bit.ly/31Vxbw4
 Menos impacto nos negócios https://bit.ly/3boKOqH
G1 Triângulo e Alto Paranaíba
 Cidades do Triângulo e Alto Paranaíba recebem respiradores para pacientes com Covid-19
https://glo.bo/3hWegGS
TV Alterosa SBT Divinópolis
 FIEMG entrega 141 respiradores para cidades que compõe a regional Divinópolis https://bit.ly/31VKIDu
DiviNews.com
 COVID-19: Presidente da FIEMG entrega respiradores para Região Centro-Oeste https://bit.ly/31Rd7uC
Sistema MPA de Comunicação
 Divinópolis recebe doação de 35 respiradores da FIEMG https://bit.ly/3lNSd7u
Divi WEB
 FIEMG entrega 1600 respiradores ao estado https://bit.ly/3buWbx9
G37


Divinópolis recebe doação de 35 respiradores da FIEMG https://bit.ly/3jJcQ32
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Jornal de Uberaba Uberaba
 FIEMG realiza workshop sobre o programa de FAPI 2020 https://bit.ly/31SJhpu
Jornal Diário do Aço Ipatinga
 Regularização ambiental em pauta na FIEMG https://bit.ly/2DqwocZ
Diário do Rio Doce
 Indústria mineira busca regularização ambiental https://bit.ly/3jIOZAi
O Norte de Minas Monte Claros
 ACI inova com a realização da Fenics 2020 em formato digital https://bit.ly/3h2hkjC
Jornal Montes Claros
 Plataforma digital de empregos do SENAI é alternativa para quem busca trabalho na pandemia
https://bit.ly/2DqZVDp
Lavras 24horas
 FIEMG doa respiradores, máscaras cirúrgicas e álcool em gel para Santa Casa https://bit.ly/3i8WMax
O Corvo Veloz
 FIEMG Regional Sul doa 10 ventiladores pulmonares ao Hospital Samuel Libânio https://bit.ly/32WcajM
Diário de Uberlândia
 Cidade recebe respiradores no combate à Covid-19 https://bit.ly/3h2hUOk
Portal Gerais
 141 respiradores serão distribuídos entre 12 municípios do Centro-Oeste https://bit.ly/32VD7Em
Gazeta de Varginha
 SESI oferece condições especiais para teste de covid-19 https://bit.ly/31VcTCB
Conexão Itajubá
 SIMMMEI/FIEMG doa 25 respiradores para Hospital de Clínicas e Santa Casa de Itajubá https://bit.ly/2QPZOnN
Folha de Sabará
 AngloGold Ashanti entrega respiradores para hospitais no combate à covid-19 https://bit.ly/3bqvj16
Blog Ultimasnoticias
 Formiga receberá 25 respiradores doados pela FIEMG https://bit.ly/3hUdIBq
Estado de Minas
 Aprovadas alíquotas de até 16% https://bit.ly/31SjQo1
 Velha promessa, linha 2 do metrô de BH é confirmada https://bit.ly/31VvVck
 A economia brasileira começa a apresentar sinais positivos https://bit.ly/32RrL4d
 Reforma reduz carreiras de 117 para, no máximo 30 https://bit.ly/31VXt0Q
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Hoje em Dia
 Será que agora vai? https://bit.ly/3hX3cZY
Folha de S. Paulo
 Brasil sobe 4 postos em ranking de inovação, mas ainda é o 62º https://bit.ly/353idGe
 Classificar Covid-19 como doença do trabalho depende de avaliação de perito médico federal
https://bit.ly/3hQXWqO
 BC gastará R$ 20 mi para apresentar a nova nota de R$ 200 https://bit.ly/31Sh2Hv
O Estado de S. Paulo
 Orçamento irrealista coloca em xeque teto de gastos, afirmam economistas https://bit.ly/2Z57SFI
O Globo
 Bolsonaro envia reforma administrativa ao Congresso nesta quinta. Entenda o peso dos salários nas contas
públicas https://glo.bo/2ELsvQE
 "A questão fiscal é muito ruim, é dramática" https://bit.ly/2ESD4Ba
 Briga comercial com Argentina chega à mesa de Paulo Guedes https://bit.ly/2F2XZkG
Correio Braziliense
 Nova cédula de R$ 200 já está em circulação https://bit.ly/31VkReZ
 Lei aprova primeiro projeto https://bit.ly/3hYeDAF
UOL Economia
 75% dos benefícios tributários ficam com a elite e 25% com pobres, diz Maia https://bit.ly/3hWGf9s
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