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Diário do Comércio 

 Setor cresce no Estado em meio à pandemia https://bit.ly/3gIPrN3  

 Estudo identifica metais encontrados naturalmente na baia do rio Paraopeba https://bit.ly/3bgxvbN 

 Restrição nos EUA não deve ter impactos significativos https://bit.ly/2YW33P3  

 PGR vai propor substitutivo para TRF-6 https://bit.ly/3gKML1p 

 Deputados rejeitam o substitutivo do governador https://bit.ly/3lBRS7L 
 

O Tempo 

 Preço do gás https://bit.ly/3lDaV1x 

 Duas recessões fizeram PIB do Brasil encolher R$ 475 bilhões, diz estudo da FGV https://bit.ly/34TdDtO 
 

Rádio Itatiaia FM 95,7 

 FIEMG promove live para discutir as novas formas de contratação no país https://bit.ly/2YVUELv 
 

Hoje em Dia 

 FIEMG doa 90 respiradores para Montes Claros e outras cidades do Norte de Minas https://bit.ly/3hOK3t4 

 Emprego mantido com 13º menor https://bit.ly/2QJ78lc 
 

Portal Amirt 

 SENAI vai realizar evento on-line sobre casos de sucesso na indústria https://bit.ly/2GhjoaG 
 

Central das Notícias 

 FIEMG disponibiliza cartilha sobre proposta da reforma tributária https://bit.ly/2YQSA7q 
 

Jornal de Uberaba   

 Zema na FIEMG https://bit.ly/3lCg9Ld 
 

Folha Uberaba 

 FIEMG realiza workshop sobre o programa de Fiscalização Ambiental Preventiva das Indústrias - FAPI 2020 
https://bit.ly/34QX81B 

 
BarbacenaMais 

 Indústria mineira busca regularização ambiental https://bit.ly/3gNM0VF 
 

Jornal do Sudoeste 

 Liderança https://bit.ly/3hLNalM 

 FIEMG doa aparelhos respiradores para Santa Casa de Misericórdia https://bit.ly/3jICBk7 
 

Gazeta Norte Mineira  Montes Claros 

 FIEMG entrega hoje 100 respiradores para municípios https://bit.ly/2YPYMN4 
 

O Norte 

 FIEMG doa 90 respiradores para Montes Claros e outras cidades do Norte de Minas https://bit.ly/3be2RzL 
 

Jornal Andradas Hoje Regional 

 Doação - Santa Casa de Andradas recebe 10 ventiladores pulmonares da FIEMG https://bit.ly/3lEbKrc 
 

Diário do Aço 

 Atividades educativas gratuitas e on-line são oferecidas pelo SESI https://bit.ly/3lyyatN 
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TV Inter TV dos Vales  Globo  Cel Fabriciano 

 Fundação Renova e SENAI oferecem cursos gratuitos de capacitação profissional https://bit.ly/3jEBvpv 
 

Diário de Caratinga 

 Bolsonaro e Zema participam de evento em Ipatinga https://bit.ly/34QPzbi 
 

Rádio Santa Cruz 

 Empresas poderão ficar livres da taxa de incêndio: Supremo Tribunal Federal votou favorável à ação movida pela 
FIEMG https://bit.ly/3lChK3F 

 
A Folha Regional 

 Seminário on-line discute as tendências do BIM na construção civil https://bit.ly/3gODPs6 
 

Diário do Aço 

 FIEMG doa mais cinco mil máscaras a hospitais e entidades da Regional Vale do Aço https://bit.ly/3gPy3X7 
 

Silmara de Freitas 

 FIEMG doa mais 5 mil máscaras a hospitais e entidades da Regional Vale do Aço https://bit.ly/3jwMvVK 
 

Plox 

 FIEMG doa mais 5 mil máscaras a hospitais e entidades do Vale do Aço https://bit.ly/3hOHtmW  
 

Agora Jornais Associados 

 FIEMG Regional Sul entrega respiradores para tratamento de pacientes com Covid-19 https://bit.ly/2QERojc 
 

Estado de Minas 

 Projeto corta custos do TRF-6 https://bit.ly/3lyRTJX 

 Salário mínimo não terá aumento real em 2021 https://bit.ly/3i16onH 
 

G1 
Analistas do mercado melhoram previsão para o PIB em 2020 e passam a ver tombo de 5,28% https://glo.bo/3hLFRKH 
 

Folha de S. Paulo 

 Saiba por que o Brasil divulga PIB mais tarde https://bit.ly/2GaZmyo 

 Nota de R$ 200 entra amanhã em circulação, anuncia BC https://bit.ly/2GlksKN 
 

O Estado de S. Paulo 

 Gigantes do Petróleo enfrentam o desafio da adaptação à economia verde https://bit.ly/3hNk71h 

 Câmara põe em votação novo marco para setor de gás https://bit.ly/3gH8Jm8 

 'Tocadores de obras' ganham seu espaço https://bit.ly/2EC73gU 

 Orçamento turbina os recursos para o Bolsa Família à espera do Renda Brasil https://bit.ly/2ER8pny 

 A reforma tributária e a crise https://bit.ly/2ET2luU 
 

O Globo 

 Bolsonaro anunciará auxílio em reunião com líderes https://bit.ly/3be8he5 

 Planalto desiste de transferir mais recursos à Defesa e mantém prioridade da educação https://bit.ly/3bfW3RU 
 

Correio Braziliense 

 Sem margem para novas despesas https://bit.ly/2YVawhf 

http://www.sinpapel.com.br/
mailto:sinpapel@fiemg.com.br
https://bit.ly/3jEBvpv
https://bit.ly/34QPzbi
https://bit.ly/3lChK3F
https://bit.ly/3gODPs6
https://bit.ly/3gPy3X7
https://bit.ly/3jwMvVK
https://bit.ly/3hOHtmW
https://bit.ly/2QERojc
https://bit.ly/3lyRTJX
https://bit.ly/3i16onH
https://glo.bo/3hLFRKH
https://bit.ly/2GaZmyo
https://bit.ly/2GlksKN
https://bit.ly/3hNk71h
https://bit.ly/3gH8Jm8
https://bit.ly/2EC73gU
https://bit.ly/2ER8pny
https://bit.ly/2ET2luU
https://bit.ly/3be8he5
https://bit.ly/3bfW3RU
https://bit.ly/2YVawhf

