Edição Nº 92/2020 – 05 a 08 de Setembro de 2020
Estado de Minas
 Nova Minas (Artigo do presidente Flávio Roscoe) https://bit.ly/2FfL1QY
 Fornecedores mineiros serão privilegiados nas ações de reparação em Brumadinho https://bit.ly/3m1cSFn
 Reforma sob batalha judicial https://bit.ly/3bAZjYi
 Assembleia conclui reforma https://bit.ly/2F0OL9i
 Para deter preços, Bolsonaro quer sacrifício de empresas https://bit.ly/35l7Mhd
 Passado, para ministro, é crise preocupante em Minas e no Brasil https://bit.ly/3m0bJxK
Diário do Comércio
 Vale participa do Compre Bem FIEMG Virtual https://bit.ly/2DG1kpN
 PIB de Minas cai 9,8% no segundo trimestre https://bit.ly/326i8Q6
 ALMG conclui a reforma da previdência https://bit.ly/3ibvHDu
 Inflação na Capital avança 0,44% em agosto https://bit.ly/3hdQ8OG
O Tempo
 Live do Tempo debate energia no país https://bit.ly/3m1xQ6X
 Deputados aprovam reforma da Previdência em caráter definitivo https://bit.ly/3ie3z2v
Rádio BandNews
BDMG antecipa segunda fase do Pronampe https://bit.ly/2Zhsb32
TV Inter TV dos Vales Globo Cel Fabriciano
 Pesquisa da FIEMG aponta sinais de recuperação do setor industrial em Minas https://bit.ly/35nljVo
TV Integração Globo Juiz de Fora
 FIEMG doa respiradores no Pontal do Triângulo https://bit.ly/3i9ci6d
Diário do Aço
 Elevação no preço do arroz deve se manter até 2021, afirma dirigente https://bit.ly/3m3tzQj
Conexão Itajubá
 Mais visibilidade para FIEMG Regional Sul https://bit.ly/333c4qQ
Rádio Boa Vista FM 96.5
 FIEMG doa respiradores para hospitais no oeste de Minas https://bit.ly/337ZGG3
BH Post
 Belo Horizonte terá feirão de imóveis on-line na edição 2020 do Minascon https://bit.ly/3m0zAxo
Essencial Ar
 Abertas as inscrições para o FIEMG Lab 4.0 https://bit.ly/2F3689s
 FIEMG e Usiminas doam 25 respiradores para o Hospital Márcio Cunha https://bit.ly/327W7Ak
 FIEMG lança Programa de Fiscalização Ambiental Preventiva na Indústria https://bit.ly/35iuer9
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Plox


Abertas as inscrições para o FIEMG Lab 4.0 https://bit.ly/329pwdu

Zug


Abertas as inscrições para o FIEMG Lab 4.0 https://bit.ly/2R7v3La

Emobile
 Expo Móveis Rústicos terá a primeira edição virtual https://bit.ly/3ia49OP
Portal Amirt
 Trabalho da FIEMG é enaltecido pelo Instituto Mário Penna https://bit.ly/2R2ucvm
Central das Notícias
 Trabalho da FIEMG é destacado pelo governo federal https://bit.ly/35mPFYt
Gazeta Minas
 Trabalho da FIEMG é destacado pelo governo federal https://bit.ly/35hPu0g
Gazeta de Varginha
 Semad, PM e FIEMG lançam edição 2020 do Programa de Fiscalização Preventiva na Indústria
https://bit.ly/326JeGG
Gazeta do Triângulo
 FIEMG Regional Vale do Paranaíba realiza doação de 12 respiradores para Araguari https://bit.ly/2Ze8Pvy
Portal Negócios Já
 FIEMG e Usiminas doam 25 respiradores para o Hospital Márcio Cunha https://bit.ly/3m2O7IY
Gazeta Norte Mineira Montes Claros
 Hospital de Januária é uma das cidades contempladas com respiradores da FIEMG https://bit.ly/3ib5PHT
Acontecendo Online
 FIEMG lança Programa de Fiscalização Ambiental Preventiva na Indústria https://bit.ly/337EekC
Hoje em Dia
 Verba para ampliar Metrô de BH vira novo imbróglio https://bit.ly/2F7Uo5i
Folha de S. Paulo
 8 em cada 10 micro e pequenas indústrias estão sem acesso ao crédito, aponta pesquisa https://bit.ly/2Zjx9w1
 Incertezas e novos hábitos levam o mundo a "economia a 90%" https://bit.ly/3jQIrjc
 Fim do abono afetaria negros, mulheres e os de baixa escolaridade https://bit.ly/2DFyF41
 Rompido com Maia, Guedes perde força e deixa reformas com Planalto e Congresso https://bit.ly/3bBk46l
 Congresso prioriza social com Executivo ausente na pandemia https://bit.ly/3bAq4MG
 O Senado deve aprovar a proposta de abrir o mercado de gás para a iniciativa privada https://bit.ly/2R3RwZx
 Reforma atinge atual servidor em avaliações e demissões https://bit.ly/33bMlMK
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O Estado de S. Paulo
 Taxa sobre carbono pode aliviar dívida https://bit.ly/3jWTI1r
 Indústria perde participação na atração de investimento produtivo para o País https://bit.ly/3lXcjwp
 Faturamento pode até crescer mesmo com queda do PIB https://bit.ly/2ZhBYWB
 Mourão se compromete a reduzir fogo e desmate https://bit.ly/32abFUo
 Reforma administrativa divide opiniões https://bit.ly/35g0gUQ
 Ida da China às compras e real fraco encarecem alimentos básicos no País https://bit.ly/35eFpRS
 'Não haverá gasto mínimo para saúde e educação' https://bit.ly/3m3fse4
 Desemprego avançou para 13,6% na segunda semana de agosto https://bit.ly/3bBp3E5
O Globo
 De volta às compras https://bit.ly/3m1rlB5
 Congresso busca saída para desoneração da folha https://bit.ly/3hdz6jI
 Governo avalia prorrogar desoneração da folha https://bit.ly/2GK5deB
Correio Braziliense
 Corte no auxílio eleva desigualdade no país https://bit.ly/2FgFtFT
 Judicialização no caminho da reforma https://bit.ly/35gANdZ
 Incertezas sobre o futuro https://bit.ly/3iauJal
 Recuperação não será rápida https://bit.ly/3h5O2jP
 Riscos e falhas de uma reforma https://bit.ly/3bF9hb3
 Guedes ensaia diálogo após reação de Maia https://bit.ly/32b4cUZ

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

