
 
 

  
   

Rua Bernardo Guimarães, 63 - 3º Andar | CEP: 30140-080 | Belo Horizonte – MG 
www.sinpapel.com.br  |  sinpapel@fiemg.com.br  

 

 
Edição Nº 37/2020 – 17/06 de 2020 

 
 

O Tempo 

 'Há dúvidas sobre o processo democrático', diz Rodrigo Maia https://bit.ly/2Y7MdN6 

 Preço do etanol pode ser vantajoso o ano todo https://bit.ly/3daJ9Er 

 Projeto Inspirar https://bit.ly/2Bgpw0p 

 Câmara aprova MP que reduz contribuições ao Sistema S por dois meses https://bit.ly/30WICn7 
 
Hoje em Dia 

 Aval para redução mais duradoura https://bit.ly/3e8STQE  

 Embaixador do piano brasileiro https://bit.ly/2YaK57k 
 
Rádio Itatiaia 

 'Alguns segmentos da indústria em Minas estão indo bem', afirma presidente da FIEMG 
https://bit.ly/2AChejw 

 Presidente da FIEMG afirma que o momento econômico ainda é muito preocupante, mas demonstra 
certo otimismo https://bit.ly/2YLE2VJ 

 
Diário do Comércio 

 MRV lança projeto inovador de R$ 1 milhão https://bit.ly/2YFYHKY 

 MP que permite redução de jornada e salários é aprovada https://bit.ly/2BigOys 
 
Agência CNI 

 MRV terá Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em parceria com SENAI https://bit.ly/30WxHd7 
 
Estado de Minas 

 Coronavírus: SESI lança protocolo para a flexibilização; conheça as normas https://bit.ly/2YGr63H 
 
Rádio América AM 750 

 FIEMG apresenta programa de estímulo ao pequeno empresário https://bit.ly/2BjgcbP 
 
Agência Minas 

 Programa Minas Livre para Crescer gera primeiros resultados https://bit.ly/3edErXy 
 
Rádio Super FM 91,7 

 Dúvida sobre o sistema democrático do país traz insegurança, diz Maia https://bit.ly/2CgE4gZ 
 
Jornal de Notícias  Montes Claros 

 Estímulo 2020 https://bit.ly/2YayZiU 
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Folha Patense  Patos de Minas 

 Sindimetal promove reunião virtual com orientações para associados https://bit.ly/2YaYO1W 

 Testes rápidos para a indústria https://bit.ly/2YGi0UB  
 
 
Gazeta de Varginha 

 Pesquisa realizada pela FIEMG, revela que a produção industrial mineira é menos impactada que a 
nacional 

https://bit.ly/2N275z8  
 
TV BandNews 

 SESI lança protocolo de retomada da indústria https://bit.ly/3fBcsl9 
 
TV CNN Brasil 

 Senado aprova MP que reduz jornadas e salários https://bit.ly/3eaWiON 
 
Correio Braziliense 

 Em maio, 28 milhões sem emprego https://bit.ly/2YLM3tM 

 Caminho livre para prolongar cortes de salários e de jornada https://bit.ly/2UPMgeE 
 
O Globo 

 Dólar comercial fecha em alta de 1,84%, a R$ 5,23 https://bit.ly/2AKI2Oj 

 País tem 28,5 milhões de pessoas sem emprego https://bit.ly/3d9wwt2 

 Governo poderá prorrogar redução de jornada e suspensão de contratos https://bit.ly/2N7XGWA 

 Demitidos na crise poderão ser recontratados https://bit.ly/2UPMB0U 
 
O Estado de S. Paulo 

 Marco regulatório de saneamento pode impulsionar investimentos pó-covid https://bit.ly/3e9TPV7 

 Senado dá aval para governo prorrogar corte de salários https://bit.ly/2Yc05WS 
 
Folha de S. Paulo 

 Vejo um futuro brilhante porque é muito difícil piorar, diz Guedes https://bit.ly/3fJYmOv 

 MP é aprovada, e redução de salário poderá ser estendida https://bit.ly/2UPg7n9 

 Câmara chancela redução de contribuições ao Sistema S https://bit.ly/3fCbp47 

 Agenda para o Brasil no pós-pandemia https://bit.ly/3edkAYD 
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