
 
 

  
   

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

 

  

Edição Nº 51/2020 – 07 de Julho de 2020 

 
Diário do Comércio 

 Saldo da balança comercial de MG recua 6,09% de janeiro a junho https://bit.ly/2Z4kz40 

 Queda no comércio exterior de MG é menor do que o esperado https://bit.ly/3ebbbjj 
 
O Tempo 

 Com aumento de casos em BH, Hospital Mário Penna abre leitos de enfermaria https://bit.ly/2CetK90 
 
Rádio Itatiaia FM 95,7 

 Covid-19: SESI fornece testes rápidos para população ao custo de R$ 100,00 https://bit.ly/2VVpQZU 
 
Rádio Super FM 91,7 

 Hospital Mário Pena decide abrir leitos de enfermaria https://bit.ly/2WaLfP1 
 
BH Post 

 Prêmio de Segurança do Trabalho em Minas Gerais avalia iniciativas das construtoras no combate à 
Covid-19 https://bit.ly/3f7cQrF 

 
TV Integração Uberlândia 

 Em Uberlândia, SESI realiza testes para identificar a Covid-19 a preços acessíveis https://bit.ly/3gEfG7X 
 
Jornal da Cidade   Poços de Caldas 

 SESI/MG oferece teste rápido por no máximo R$ 100 https://bit.ly/2BEArSa 
 
TV Leste Record   Gov. Valadares 

 GV e Santana do Paraíso: Melhoras prevista para até o fim do ano às reforma do Aeroporto 
https://bit.ly/2ZHZsDO 

 
Rádio Jornal 

 SENAI Cataguases está comercializando teste rápido para Covid https://bit.ly/2Cdig5X 
 
Gazeta de Varginha 

 FIEMG Regional Sul entrega doações para instituições da região https://bit.ly/3gAfx5n 
 
Estado de Minas 

 Indústria acelera em Junho, mas tem queda no semestre https://bit.ly/31RMoyp 
 
TV CNN Brasil 

 Ministro Paulo Guedes fala sobre retomada econômica https://bit.ly/2VWlIIW 
 
O Globo 

 Bolsonaro sanciona MP 936, mas veta desoneração da folha https://bit.ly/2Z5koW5 
 
O Estado de S. Paulo 

 Bolsonaro sanciona lei que libera corte salarial https://bit.ly/3iHPfjE 

 Indústria volta a se mexer https://bit.ly/2ZJGaOp 
 
Folha de S. Paulo 

 Bolsonaro decide vetar prorrogação de desoneração da folha https://bit.ly/38Gbku7 

 Benefício do IR deve ser revisto, diz Receita https://bit.ly/3e8AEKv 
 
Correio Braziliense 

 Reforma tributária volta à discussão https://bit.ly/3edw2Tu 
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