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Veja 

 Governo de MG e prefeitura de BH acertam ações conjuntas contra covid https://bit.ly/2R9lX40  

 

  G1 

 Minas Gerais e Belo Horizonte vão receber 500 capacetes de respiração assistida para tratamento contra a Covid-

19 https://glo.bo/39JnfsT  

 

  R7 

 FIEMG doa ao Estado aparelhos que melhoram respiração de internados https://bit.ly/3urkMLo  

 

  TV Globo 

 Capacete para tratamento da Covid https://bit.ly/3cN56fI  

 

  TV Globo News 

 Minas Gerais registra 468 mortes por covid-19 em 24 horas https://bit.ly/3mwCN8J  

 

  O Tempo 

 Em encontro raro, secretários de Saúde de Minas e BH discutem rumos da pandemia https://bit.ly/39FGcfR  

 Empresários mineiros doam 2.000 cilindros de oxigênio https://bit.ly/3uoVCx2  

 Justiça libera refinaria para comprar vacina https://bit.ly/3t4eRfn  

 

  Diário do Comércio 

 Covid-19: Secretários da saúde se reúnem na FIEMG https://bit.ly/3miR0WD  

 Hospitais mineiros ganham fôlego com ação da indústria https://bit.ly/3ujQ9HZ  

 FIEMG, FIESP e FIRJAN se manifestam pela segurança jurídica do país https://bit.ly/3rVWebL  

 Setor registra crescimento em Minas https://bit.ly/3wwAGq2  

 Venda de etanol na índia pode beneficiar Brasil e Minas Gerais https://bit.ly/2PS4MTT  

 

  Estado de Minas 

 BH é uma das 126 cidades confirmadas no Dia Mundial da Criatividade https://bit.ly/3sPSmdK  

 Minas Trend https://bit.ly/3dE70yv  

 Pacheco critica falta de coordenação https://bit.ly/3ulRWfA  

 Biden pede ação 'concreta' https://bit.ly/3fIKiru  

 

  TV Record Minas 

 Reforço para o combate à Covid-19: FIEMG doa 500 kits que evitam intubações https://bit.ly/39Fgrwk  

 FIEMG doa 500 kits que evitam intubação https://bit.ly/2QXARKr  

 

  TV Bandeirantes 

 FIEMG doa ao Governo de Minas 500 capacetes de respiração para ajudar no tratamento de pacientes com Covid-

19 https://bit.ly/3mpm2Mn  
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  TV Rede Minas 

 FIEMG doa 500 capacetes respiratórios para tratamento da Covid-19 em Minas https://bit.ly/3sVxBNK  

 

  Rádio Itatiaia 

 FIEMG promove reunião entre secretarias de Saúde de BH e MG para união de ações https://bit.ly/3wteiO9  

 Secretário de Saúde fala sobre situação da pandemia em Minas https://bit.ly/3mjeUkR  

 Conversa de redação: Debate sobre fala de Bolsonaro de que não há falta de leitos e; Vacinação em MG 

https://bit.ly/2R78tWu  

 

  Rádio BandNews 

 FIEMG promove reunião entre secretarias de Saúde de BH e MG https://bit.ly/3uBwVxN  

 

  Rádio CBN 

 Minas Gerais vai receber capacetes Elmo para pacientes com Covid-19 https://bit.ly/3rRCQgn  

 FIEMG doa Capacetes ""Elmos"" para a prefeitura de BH https://bit.ly/3sV3jL2  

 

  Rádio Super Notícia 

 Indústrias de Minas se articulam e emprestam 2mil cilindros para oxigênio a hospitais de todo estado 

https://bit.ly/3uncswj  

 

  Rádio 98 FM 

 Reunião de secretarias de saúde na FIEMG https://bit.ly/2OsF08w  

 Onda Roxa continua em Minas Gerais https://bit.ly/3cSQ8F7  

 

  Jornal Super Notícia 

 Indústrias de Minas se articulam e emprestam 2 mil cilindros para oxigênio a hospitais de todo estado 

https://bit.ly/2PYG0lb  

 Secretários contra a Covid https://bit.ly/2QXuXcf  

 

  Jornal Edição do Brasil 

 FIEMG apoia Contagem no enfrentamento da Covid-19 https://bit.ly/3fMPef1  

 Carreira: o que mudou e como ter sucesso em meio aos desafios da nova era https://bit.ly/3cQtT2z  

 Obras do Aeroporto Regional do Vale do Aço começam em 8 de abril https://bit.ly/39IHiru  

 

  TV Globo 

 Construção Civil é comprometida pela falta de aço e alta nos preços dos insumos https://bit.ly/39Kctm3  

 

  Blog do PCO 

 Perspectivas desanimadoras https://bit.ly/3fLEm0W  

 Desenvolvimento Industrial https://bit.ly/3mms68g  

 Business Fórum Itália-Minas https://bit.ly/3unkG7Q  

 

  TV Integração Araxá / AF. Globo MG 

 CSSJD recebe doação de capacetes para ajudar no combate à Covid-19 https://bit.ly/3wngOWd  
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  SBT/TV Alterosa – Divinópolis  

 FIEMG doa capacetes respiradores para hospitais de Divinópolis https://bit.ly/3rRwrl5  

 

 Inter TV Grande Minas / AF. Globo Doações que salvam vidas: iniciativa privada doa insumos e equipamentos para 

instituições de saúde de Montes Claros https://bit.ly/2OkVb7A  

 

  Rádio Educadora 

Comitê de enfrentamento da Covid-19 comandado pela FIEMG conscientiza sobre a importância da vacina 

https://bit.ly/39GgSGU  

 

  Sistema MPA de Comunicação  

 FIEMG reúne cerca de 2.000 cilindros de oxigênio para hospitais de Minas Gerais https://bit.ly/3sRyruR  

 

  Folha de Sabará 

 Hospitais mineiros ganham fôlego com ação da indústria https://bit.ly/3unx1IZ  

 

  Portal   Amirt 

 FIEMG reúne cerca de 2.000 cilindros de oxigênio para hospitais de Minas Gerais https://bit.ly/31Ovlw4  

 Em primeira etapa de campanha, FIEMG entrega 60 capacetes elmo para unidades de saúde de Divinópolis 

https://bit.ly/3mjw8hX  

 FIEMG lança concurso de poemas focado na importância do consumo do pão https://bit.ly/3a0zmSH  

 

  Conexão Itajubá 

FIEMG promove diálogo entre governos https://bit.ly/3wBX4hN  

 

  Sabará Notícias 

 Hospitais mineiros ganham fôlego com ação da indústria https://bit.ly/31Kg7YQ  

 

  A Folha Regional 

 Hospitais mineiros ganham fôlego com ação da indústria https://bit.ly/3sRyWVL  

 

  Jornal MG Turismo 

 FIEMG promove diálogo entre governos https://bit.ly/3mkCDAS  

 

  Blog Saúde e Dicas 

 FIEMG doa ao Estado aparelhos que melhoram respiração de internados https://bit.ly/2PYiggM  

 

  Jornal do Sudoeste 

 FIEMG, FIESP e FIRJAN se unem para manifestar preocupação quanto à segurança jurídica do país 

https://bit.ly/3urwIwH  

 

  Vale Independente  

 FIEMG, FIESP e FIRJAN se unem para manifestar preocupação quanto à segurança jurídica do país 

https://bit.ly/3fHDCd7  

http://www.sinpapel.com.br/
mailto:sinpapel@fiemg.com.br
https://bit.ly/3rRwrl5
https://bit.ly/2OkVb7A
https://bit.ly/39GgSGU
https://bit.ly/3sRyruR
https://bit.ly/3unx1IZ
https://bit.ly/31Ovlw4
https://bit.ly/3mjw8hX
https://bit.ly/3a0zmSH
https://bit.ly/3wBX4hN
https://bit.ly/31Kg7YQ
https://bit.ly/3sRyWVL
https://bit.ly/3mkCDAS
https://bit.ly/2PYiggM
https://bit.ly/3urwIwH
https://bit.ly/3fHDCd7


 

  
   

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

 

 

  Folha Uberaba 
 Prefeita mobiliza representantes da indústria para campanha de conscientização https://bit.ly/3fEYCkZ  

 
  Jornal de Uberaba 

 FIEMG Social lança o projeto "Pão Nosso de Cada Dia" https://bit.ly/3cOuiST  

 
  Jornal da Manhã – Uberaba 

 FIEMG lança concurso de poemas focado na importância do consumo do pão https://bit.ly/3fEQIrK  

 
  Correio de Minas 

 Gerdau abre 100 vagas para programa de inclusão de deficientes https://bit.ly/3sQJmFb  
 

  Folha de S. Paulo 

 Representantes das maiores indústrias do país mandam carta a Fux sobre ICMS https://bit.ly/2QZOyIQ  
 Pedido https://bit.ly/3rS48ms  
 Auxílio menor começa a ser pago no momento de piora da pandemia https://bit.ly/3usehIz  

 Orçamento deste ano favorece os programas ligados ao bolsonarismo https://bit.ly/3wBvJMH  
 Para viabilizar sanção, Bolsonaro sinaliza vetar trechos https://bit.ly/3ufvMvw  

 Leilão de R$ 10 bi dá força a Tarcísio na chapa de Bolsonaro para 2022 https://bit.ly/2PRWTxL  
 Disputa por verbas reacende pressão por saída de Guedes https://bit.ly/2R871Df  

 Produção industrial substitui importações durante a pandemia https://bit.ly/2Rc7jJr  
 

  O Estado de S. Paulo  
 Estados acertam estratégia própria contra a pandemia https://bit.ly/3mhwdTi  
 Impasse no Orçamento agrava a incerteza fiscal, diz presidente do BC https://bit.ly/3wvDseO  

 A esperada retomada do comércio exterior https://bit.ly/3sNnGtE  
 Governo aposta em semana de leilões para destravar R$ 10 bi em investimentos https://bit.ly/3cP6IFz  
 Selic maior pode elevar dívida em R$ 100 bi https://bit.ly/2PYjqJa  

 Estímulos recordes nos EUA devem ajudar a economia de outros países https://bit.ly/3mlTvHz  
 A reforma tributária precisa avançar https://bit.ly/3sTAte2  

 Governo prevê gastar até R$ 10 bi para bancar programa de redução de salários https://bit.ly/39IREYo  
 Indústria tem queda de 0,7% em fevereiro https://bit.ly/3dtiLre  
 Resultado da balança é pior desde 2015 https://bit.ly/3rVZeVz  

 
  Correio Braziliense 

 Orçamento deve ter corte de R$ 15 bilhões https://bit.ly/3msMTY8  
 Ajuda para empresários enroscada no Orçamento https://bit.ly/2Q1hwYf  

 Indústria perde fôlego e cai 0,7% em fevereiro https://bit.ly/3dBJHoN  
 
  O Globo 

 Crise já afeta mercado, e estatais perdem R$ 97 bi https://bit.ly/3dABFfZ  

 Governo estuda medidas para conter alta dos alimentos https://bit.ly/2PYcT16  
 Segunda onda da Covid-19 leva economistas a prever recessão https://bit.ly/2OlDmp0  

 Orçamento: governo precisará cortar mais que emendas https://bit.ly/2Pu4V06  
 Produção industrial cai em fevereiro após 9 meses de alta https://bit.ly/3cSb8f0 
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