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  O Tempo  

 Ações voluntárias já colhem frutos em Minas Gerais https://bit.ly/3tUkiNV  

 Empresariado se une para agilizar imunização https://bit.ly/3cfBlDW  

 Betim vai ampliar para 160 o número de leitos de UTI para tratar Covid https://bit.ly/3tQEGze  
 

  TV Band 

 Flávio Roscoe fala sobre a doação de 100 ventiladores pulmonares para Minas Gerais https://bit.ly/3riomFY  

 FIEMG doa cem respiradores ao governo de Minas para abertura de leitos de UTI https://bit.ly/3d0vfGI  
 

  Rádio Band News 

 Flávio Roscoe fala sobre doação de mais respiradores da FIEMG para montagem de novos leitos de UTI 
https://bit.ly/3vX4trm  

 FIEMG doa 171 cilindros de oxigênio para o sistema de saúde https://bit.ly/3choJfN  

 Comentarista Murilo Rocha fala sobre a Onda Roxa https://bit.ly/3chR7hO  
 

  TV Alterosa 

 Mais leitos de UTI Covid e 100 novos ventiladores mecânicos https://bit.ly/2P1XDAk  
 
  TV Record 

 Ações da FIEMG reforçam o combate à Covid-19 em Minas Gerais https://bit.ly/3vSwQXH  
 

  TV Horizonte 

 FIEMG doa cem respiradores ao governo do estado https://bit.ly/3d0RPPr  
 

  Rádio Super Notícias 

 Projeto Unidos pela Vacina reúne empresas para reduzir gargalos na campanha de vacinação contra a Covid-
19 https://bit.ly/3rmH1jH  

 

Diário do Comércio 

 Atividades essenciais proibidas de funcionar https://bit.ly/3vXOJUY  

 Governador se reúne com setor produtivo https://bit.ly/3lPPomP  

 Diversidade nas empresas https://bit.ly/3u3eodt  

 BC vê incerteza sobre desempenho econômico https://bit.ly/3vTmOFV  
 

  Hoje em Dia 

 Comércio e indústria veem reedição de auxílio como luz no fim do túnel https://bit.ly/3fbIMOq  
 

  Estado de Minas 

 Betim recebe doação de 20 respiradores para novos leitos de UTI https://bit.ly/3vY6xzE  

 Indústria https://bit.ly/3vTAzUY  

 Restrição fecha supermercados e até padarias https://bit.ly/3sj4qUJ  

 Depois do negacionismo, Bolsonaro defende vacinas https://bit.ly/3ch62Zt  
 

  Rádio 98 FM 

 Supermercados, sacolões, padarias e Mercado Central de Belo Horizonte não vão poder abrir aos domingos 
https://bit.ly/3lMTFHV  

 

  Rádio Itatiaia 

 VLI oferece oportunidades de trabalho em evento online promovido pelo SENAI https://bit.ly/3rffHE5  
 

  Notícias da UFMG 

 Programa que aproxima universidade da indústria lança edital para apoiar tecnologias inovadoras 
https://bit.ly/31f3KE0  

http://www.sinpapel.com.br/
mailto:sinpapel@fiemg.com.br
https://bit.ly/3tUkiNV
https://bit.ly/3cfBlDW
https://bit.ly/3tQEGze
https://bit.ly/3riomFY
https://bit.ly/3d0vfGI
https://bit.ly/3vX4trm
https://bit.ly/3choJfN
https://bit.ly/3chR7hO
https://bit.ly/2P1XDAk
https://bit.ly/3vSwQXH
https://bit.ly/3d0RPPr
https://bit.ly/3rmH1jH
https://bit.ly/3vXOJUY
https://bit.ly/3lPPomP
https://bit.ly/3u3eodt
https://bit.ly/3vTmOFV
https://bit.ly/3fbIMOq
https://bit.ly/3vY6xzE
https://bit.ly/3vTAzUY
https://bit.ly/3sj4qUJ
https://bit.ly/3ch62Zt
https://bit.ly/3lMTFHV
https://bit.ly/3rffHE5
https://bit.ly/31f3KE0


 

  
   

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

 

 
  Inter TV Grande Minas / AF. Globo MG  

 Respiradores são doados pela FIEMG ao Norte de Minas https://bit.ly/39bMJyS  
 
  Jornal de Notícias - Montes Claros 

 FIEMG doa mais respiradores para novos leitos de UTI https://bit.ly/31dw5uf  

 Doações https://bit.ly/31h27FP  

 Indústrias https://bit.ly/3cgJ8kY  
 
  Gazeta do Pontal de Minas 

 FIEMG doa mais 100 respiradores ao governo de Minas https://bit.ly/2Qzf4bY  
 
  Jornal da Cidade - Poços de Caldas 

 FIEMG doa mais respiradores para novos leitos de UTI https://bit.ly/2NRk4Yu  
 
  Diário de Caratinga 

 Governador Romeu Zema anuncia abertura de mais 100 leitos de UTI para pacientes com Covid-19 
https://bit.ly/2QoSAKv  

 
  Folha Uberaba 

 VLI oferece oportunidades de trabalho em evento online promovido pelo SENAI https://bit.ly/3lLtam0  
 
  De Fato Online 

 SENAI realiza feirão online com mais de 1.000 vagas de emprego https://bit.ly/3scZFMl  
 
  Folha de S. Paulo 

 Bolsonaro pede ajuda a Biden para atingir meta de energia limpa https://bit.ly/31hFkcI  

 Piora da pandemia derruba confiança do consumidor e empresário, diz FGV https://bit.ly/3f716Z2  

 Para equipe econômica, carta soa como aceno a Guedes https://bit.ly/3lKPo7A  

 Governo avalia tirar do teto de gastos programa de emprego https://bit.ly/398U9CM  

 Brasil registra mais de 3.000 mortes pela Covid em 24h, e pandemia continua descontrolada https://bit.ly/3shfjXa  

 Na Tv Bolsonaro mente sobre ações na pandemia e declara 2021 ano da vacina https://bit.ly/31coufk  

 Novo ministro da Saúde assume com sistema em colapso e vacinação lenta https://bit.ly/3fbna4W  
 
  O Estado de S. Paulo 

 Preocupado com a inflação, BC avisa que vai repetir alta de juros https://bit.ly/3riyAGr  

 Governo aposta em patrocínio privado para revitalizar rios https://bit.ly/3vWtt1R  

 País registra 3.158 mortes em 24h; nível de oxigênio em treze Estados preocupa https://bit.ly/39cx6XP  

 Setor industrial mantém sua boa imagem https://bit.ly/3rjlgRQ  

 Empresários procuram Lira e Pacheco https://bit.ly/3lKb6IQ  

 Seguro-desemprego deixa de ser opção para pagar cortes de salários e jornada https://bit.ly/3ciO2xQ  
 
  O Globo 

 Bolsonaro distorce dados e promete vacina para todos https://bit.ly/3d1aCu1  

 BC vê 'retomada robusta' no segundo semestre https://bit.ly/3shLk1j  

 Lira e Pacheco vão ao Planalto cobrar ações de controle da pandemia https://bit.ly/3silf2b  

 Cenário externo ruim pesa mais, e Bolsa cai 1,49% https://bit.ly/2PjFgqm  

 Proteção ao emprego https://bit.ly/3rk1INn  
 
  Correio Braziliense 

 Selic deve saltar para 3,50% a partir de maio https://bit.ly/2Plv68E  

 Brasil entre a união e o caos https://bit.ly/39cO7kJ  

 CNI no Correio Talks: É preciso combater pandemia e destravar reformas https://bit.ly/3cfmae4 
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