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Diário do Comércio 

 Governo de MG defende medida como essencial https://bit.ly/3ejTqyw 

 Situação fiscal ruim exige debate sobre mudanças https://bit.ly/3fsxKS4  
 
G1 

 Zema anuncia funcionamento de 30 leitos do hospital de companha a partir de segunda-feira em BH 
https://glo.bo/3fs6umP 

 Índice de atividade econômica cresce 0,5% em maio, diz FGV https://glo.bo/3iRzerc 
 
O Tempo 

 Hospital de campanha começa a funcionar na próxima segunda-feira https://bit.ly/32ed6la 

 Hospital de Campanha em BH será aberto hoje com 30 leitos https://bit.ly/3042ySS 

 Mercado da saudade enfrenta crise por conta do coronavírus https://bit.ly/3gTnN0l 
 
Estado de Minas 

 Na onda da mineração https://bit.ly/3gRGi5o 

 Setor de vestuário pressiona por abertura https://bit.ly/38S0xwY 

 Comércio de vestuário de BH apresenta sugestão de protocolo para reabertura https://bit.ly/30bLHxE 
 
Rádio Itatiaia 

 Conversa de Redação: Governo de Minas suspende contrato de concessão do Expominas, em BH, para 
abrir hospital de campanha https://bit.ly/2C8ym0N 

 
Portal Amirt 

 FIEMG inicia aplicação de testes rápidos por R$ 100 https://bit.ly/38TGVsd 

 Romeu Zema determina abertura do Hospital de Campanha em Belo Horizonte para esta segunda-feira 
(13) https://bit.ly/305Me3V 

 
Blog do PCO 

 Hospital de campanha começa a funcionar amanhã https://bit.ly/2ZnkY1A 
 
Jogo Aberto  

 Palestra FIEMG Competitiva https://bit.ly/38TsGnf 
 
TV Alterosa SBT  Belo Horizonte 

 Professores do SESI gravam vídeo para alunos https://bit.ly/2WgdATP 
 
Jornal Edição do Brasil  BH 

 Dia do Panificador é celebrado pela Amipão https://bit.ly/302ucj2 
 
Agência Minas 

 Governador participa de live sobre os desafios e oportunidades da Reforma Tributária em Minas 
https://bit.ly/3j0Xs2c 

http://www.sinpapel.com.br/
mailto:sinpapel@fiemg.com.br
https://bit.ly/3ejTqyw
https://bit.ly/3fsxKS4
https://glo.bo/3fs6umP
https://glo.bo/3iRzerc
https://bit.ly/32ed6la
https://bit.ly/3042ySS
https://bit.ly/3gTnN0l
https://bit.ly/3gRGi5o
https://bit.ly/38S0xwY
https://bit.ly/30bLHxE
https://bit.ly/2C8ym0N
https://bit.ly/38TGVsd
https://bit.ly/305Me3V
https://bit.ly/2ZnkY1A
https://bit.ly/38TsGnf
https://bit.ly/2WgdATP
https://bit.ly/302ucj2
https://bit.ly/3j0Xs2c


 
 

  
   

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

 

Revista Cult 

 O reflexo da pandemia no mundo da moda https://bit.ly/2ZmtKwU 
 
Agência CNI 

 As federações das indústrias continuam mobilizadas no combate da Covid-19 https://bit.ly/2CriSF4 
 
TV Alterosa   SBT   Divinópolis 

 FIEMG Regional Centro-Oeste oferece testes rápidos de Covid-19 a preços acessíveis para a população 
https://bit.ly/2OkQO94 

 
Jornal Diário do Aço  Ipatinga 

 FIEMG doa mais máscaras e álcool em gel para hospitais e entidades assistenciais da região 
https://bit.ly/2OmHXDY 

 
TV BandNews 

 SENAI cria protocolo para volta às aulas https://bit.ly/2ZpA5aM 

 Índice de confiança na indústria sobe em julho https://bit.ly/38PRZ9U 
 
TV Record News 

 Pandemia afeta 57% das indústrias exportadoras https://bit.ly/2BYZHmi 
 
O Globo 

 Fiasco no socorro evidencia falta de política para as pequenas empresas https://bit.ly/3iRjgNM 

 Setor de serviços frustra projeções e registra queda de 0,9% em maio https://bit.ly/3fshMaH 
 
Folha de S. Paulo 

 Delonga tributária https://bit.ly/3gScx4s 

 Câmara e Senado aceleram votações, mas suspensão de comissões limita debate https://bit.ly/3iWlPOL 

 Mundo terá pior recessão desde o pós-Guerra https://bit.ly/3j5avjx 

 Países da Ásia deverão sair da crise antes dos ocidentes https://bit.ly/3en1Zsn 
 
O Estado de S. Paulo 

 Governo quer deixar MP perder validade https://bit.ly/32cKZCL 

 Os serviços desapontam, a inflação continua baixa https://bit.ly/3gSisqc 
 
Correio Braziliense 

 Entre a euforia e a espera por resultados https://bit.ly/2DCIejY 

 Após forte crise pelo covid, reação econômica começa a dar sinais https://bit.ly/3gUH3uo 
 
UOL 

 Brasil vai sair facilmente da crise, como diz Guedes? Analistas comentam https://bit.ly/2Cyq42o 
 
Revista Isto É 

 Indústria prepara-se para retomar produção de forma bem segura https://bit.ly/3fpnYQP 

 Confira as principais ações de combate à pandemia desenvolvidas por SESI e SENAI nas 27 unidades da 
Federações https://bit.ly/3etkBqx 
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