
 

  
   

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

 

   

 
Edição Nº 041/2021 – 26 de março de 2021 

 
 

  Rádio 98 FM 

 FIEMG faz campanha para arrecadação de cilindros de oxigênio https://bit.ly/39kWyuu  

 FIEMG arrecada cilindros de oxigênio para doar aos hospitais de MG https://bit.ly/3w2pUHO  

 

  TV Rede Minas 

 Estoque de oxigênio em alerta https://bit.ly/3dd0IW6  

 

  O Tempo 

 Betim amplia vagas de UTI em 800% com novos leitos https://bit.ly/3d7W5ge  

 

  G1 

 Secretaria de Saúde de Uberaba recebe doações de medicamentos e capacetes Elmo para tratamento da Covid-

19 https://glo.bo/3tTEb7G 

 

  Estado de Minas 

 Associações pedem, em carta aberta, reabertura do comércio em Uberlândia https://bit.ly/2PwXlBe  

 Cresce pressão para a saída de Ernesto Araújo https://bit.ly/3tWzAS5  

 

  Rádio Super Noticias 

 Ouvintes comentam sobre a pandemia https://bit.ly/3lUY8bs  

 

  O Norte de Minas - Monte Claros 

 Hospitais enfrentam falta do kit intubação https://bit.ly/3lXrZjp  

 

  Diário do Aço 

 FIEMG mobiliza empresários para doação e empréstimo de cilindros para oxigênio hospitalar 

https://bit.ly/3waH5qL  

 

  Rádio Educadora FM 107,1 

 FIEMG mobiliza empresas para compra de vacinas contra Covid-19 https://bit.ly/2NTxino 

 

  O Corvo-Veloz 

 FIEMG mobiliza empresários para doação e empréstimo de cilindros para oxigênio https://bit.ly/39hCkBK  

 

  Folha Uberaba 

 Grupo Petrópolis e FIEMG realizam evento para empresas mineiras https://bit.ly/3sqmoor  
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  Portal Amirt  

 Poços de Caldas vai receber 10 respiradores após doação da FIEMG https://bit.ly/3d4IAhg  

 Grupo Petrópolis e FIEMG realizam evento para empresas mineiras https://bit.ly/3lVI49y  

 

  O Tempo 

 BH tem 190 pessoas na fila por um leito de UTI, diz conselho https://bit.ly/3fuadDt  

 Bancada vê Lira decepcionado e não descarta impeachment https://bit.ly/3rpvNev  

 

  Diário do Comércio 

 Crédito junto às instituições financeiras deve expandir 8%Fechar janela https://bit.ly/3lUJocr  

 Rede de transformação digital terá R$ 80 mi disponíveis https://bit.ly/2PqOO2R  

 

  Correio Braziliense 

 Bombardeio para derrubar Araújo https://bit.ly/3vWbclz  

 Crítica ao otimismo do BC https://bit.ly/31p42YZ  

 

  O Globo 

 Guedes fala em isenção para empresa que doar vacinas para o SUS https://bit.ly/3fikX7Q  

 Prévia da inflação deste mês fica em 0,93%, o dobro de fevereiro https://bit.ly/31lFUX7  

 Orçamento do Censo é reduzido a 3,5% do previsto https://bit.ly/31oKq78  

 Bolsonaro diz que governo vai antecipar 13º do INSS https://bit.ly/2QHYhUb  

 Aprovação no Congresso https://bit.ly/3rs65pH  

 1 milhão por dia https://bit.ly/3fdWSyQ  

 

  O Estado de S. Paulo 

 Bolsonaro recebe Lira e afirma ter 'zero problema' https://bit.ly/31srft3  

 A queda da confiança da indústria https://bit.ly/31o27DO  

 Orçamento 'maquiado' deve levar a contingenciamento de R$ 30 bilhões https://bit.ly/2NWlsZV  

 Guedes diz que antecipará 13º de aposentados https://bit.ly/39jYTWn  

 

  Folha de S. Paulo 

 Justiça derruba obrigatoriedade de doar ao SUS imunizante comprado por entidades privadas 

https://bit.ly/3d9Hil5  

 Encontro do Mercosul ocorre sob temor do avanço da pandemia https://bit.ly/3smosh0  

 Piora fiscal afeta mais os preços que agravamento da pandemia, afirma BC https://bit.ly/3lUUWfY  

 Prévia da inflação dispara e supera teto da meta do ano https://bit.ly/3vZzXx7  

 Piora na pandemia começa a atingir comércio e serviços https://bit.ly/3foQx3s  

 Câmara aprova Orçamento que turbina emendas e tira recursos da Previdência https://bit.ly/39fQIu4 
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