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Edição Nº 94/2020 – 10 de Setembro de 2020 

 
Diário do Comércio 

 Atividade do setor volta a crescer em MG, aponta o Sinduscon https://bit.ly/3ihtTbX 

 Inflação sobe 0,24% com alta de preço da gasolina e alimentos https://bit.ly/3hhUKmX 
 

Hoje em Dia 

 Construção sob pressão https://bit.ly/3k4SVf3 
 

Rádio Itatiaia 

 SESI cria programa de acolhimento psicossocial para atender seus alunos durante a pandemia 
https://bit.ly/2GKjIPj 

 
O Tempo 

 Live do Tempo recebe Humberto Ribeiro de Mesquita Zica, CEO da Delp Engenharia https://bit.ly/32lcKc9 

 Associação de supermercados sugere substituir arroz por macarrão https://bit.ly/3k5oUf3 

 União questiona empenho de MG em aderir a plano de recuperação https://bit.ly/3igicm4 
 

Sinduscon  MG 

 Atividade da Construção é a melhor para julho em oito anos https://bit.ly/2FkgnWH 
 

Amis 

 Fornecedores das regiões do Rio Doce e Jequitinhonha/Mucuri passam por treinamento do CMON nesta quarta 
https://bit.ly/3bK6U6T 

 
Gazeta Minas 

 Data para a implementação da LGPD não será prorrogada https://bit.ly/35nRaFK 
 

Gazeta de Varginha 

 Mais visibilidade para FIEMG Regional Sul https://bit.ly/2Fjxmsr 
 

Jornal de Notícias  Montes Claros 

 Benefício fiscal pode continuar até 2032 https://bit.ly/3k4uuyq 

 FAPI https://bit.ly/2ZmXCc6 

 A unidade SESI Segurança e Saúde no Trabalho... https://bit.ly/33eVdS2 
 

TV Inter TV Grande Minas  Globo  Montes Claros  

 Semad completa 25 anos e conta com programação online para comemorar a data https://bit.ly/3iiKT1J 
 

A Folha Regional 

 Semad lança hotsite para celebrar 25 anos em webinar sobre a política ambiental em Minas 
https://bit.ly/2RgnnWY 

 
TV Leste Record  Gov. Valadares 

 FIEMG Regional Rio Doce lança Programa de Fiscalização Ambiental Preventiva na Indústria https://bit.ly/3bI8Htc 
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Folha Uberaba 

 Programa FAPI 2020 é lançado no Triângulo Mineiro https://bit.ly/2DPsDxW 
 

Interesse de Minas 

 Após flexibilização, construtores mineiros recuperam confiança na economia https://bit.ly/3ihwpPn 
 

Mega Moveleiros 

 Setor moveleiro mostra força e contribui para recuperação econômica https://bit.ly/2ZppJY8 
 

Patos em Destaque 

 FIEMG Competitiva e Sindimetal encerram programa com resultados positivos https://bit.ly/33k9v3E 
 

Diário do Aço 

 Inscrições para 9 mil vagas em cursos de iniciação profissional são prorrogadas https://bit.ly/35kijJD 
 

Estado de Minas 

 Isenção de imposto sobre arroz têm fôlego limitado https://bit.ly/2ZmNm3O 
 

O Globo 

 Retomada da economia depende de investimentos privados https://bit.ly/2Rch5I7 

 Reforma administrativa vai economizar R$ 300 bi https://bit.ly/3k5DQtO 

 "Não há atalhos para manter baixa a inflação" https://bit.ly/2ZpvZiS 

 Alimento sobe mais em agosto que inflação no ano https://bit.ly/33gVLXn 
 

O Estado de São Paulo 

 A indústria na contramão https://bit.ly/33jT2wF 

 Salário é baixo no topo da carreira, diz Guedes https://bit.ly/3igjygE 
 

Exame 

 Na pandemia, indústrias se mexem rumo à inovação https://bit.ly/2FgmZFL  
 

Correio Braziliense 

 Reforma em discussão https://bit.ly/33gVtzL 

 Corte de tributo para conter preço do arroz https://bit.ly/3mj52XU 
 

Folha de S. Paulo 

 Carreiras poupadas na reforma custam R$ 46 bilhões ao ano https://bit.ly/33ixTmb 
 
 

http://www.sinpapel.com.br/
mailto:sinpapel@fiemg.com.br
https://bit.ly/2DPsDxW
https://bit.ly/3ihwpPn
https://bit.ly/2ZppJY8
https://bit.ly/33k9v3E
https://bit.ly/35kijJD
https://bit.ly/2ZmNm3O
https://bit.ly/2Rch5I7
https://bit.ly/3k5DQtO
https://bit.ly/2ZpvZiS
https://bit.ly/33gVLXn
https://bit.ly/33jT2wF
https://bit.ly/3igjygE
https://bit.ly/2FgmZFL
https://bit.ly/33gVtzL
https://bit.ly/3mj52XU
https://bit.ly/33ixTmb

