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Diário do Comércio
 Vendas de móveis registram aumento com a população confinada em casa https://bit.ly/2FDmoxv
Blog do PCO
 Setor de gás passa por um momento especial https://bit.ly/2RrDBNo
Jornal Edição do Brasil - BH
 Visibilidade, networking e troca de experiência para jovens empresários https://bit.ly/3huTAVa
Jornal Tribuna de Minas - Juiz de Fora
 FIEMG doa a Minas 1.600 respiradores inteligentes https://bit.ly/33w5dX0
Jornal de Uberaba
 Centro Cultural Sesiminas retoma aulas presenciais https://bit.ly/3hqt2Vn
Folha Uberaba
 Centro Cultural Sesiminas retoma aulas presenciais na próxima semana https://bit.ly/33uLXcm
Diário do Rio Doce
 Municípios da Microrregião de Manhuaçu recebem respiradores doados pela FIEMG https://bit.ly/35BfUdE
Portal Amirt
 Municípios da Microrregião de Manhuaçu recebem respiradores https://bit.ly/35yNwZz
Blog Raquel de Carvalho
 Vale do Aço entrega respiradores para hospitais https://bit.ly/3kgVfzy
Jornal Diário do Aço - Ipatinga
 FIEMG Vale do Aço entrega respiradores para hospitais de 24 municípios https://bit.ly/3mjORJE
Portal Negócios Já
 FIEMG entrega respiradores para municípios do Leste de Minas https://bit.ly/3mkpVlr
Folha Do Povo Itatiaiuçu
 Regularização ambiental - Parceria promove ação para empresas de todo o estado https://bit.ly/3bUX4PI
O Tempo
 Após dois meses, Zema retoma viagens pelo interior de Minas https://bit.ly/33mNtgO
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Estado de Minas
 Preços dos alimentos disparam no Brasil https://bit.ly/3hutZfp
 PF luta para manter tradição https://bit.ly/3bXBBpn
 Com inflação não se brinca https://bit.ly/33oO8ys
Folha de S. Paulo
 Indústria volta a contratar no 3° trimestre https://bit.ly/2Rma1Zs
 Lei pode estrear sem uma autoridade de proteção de dados https://bit.ly/32uBz56
 Órgãos ambientais sofrem cortes de orçamento em 2021 https://bit.ly/2FkHoK1
 Demanda surpreende e deve deixar as roupas mais caras https://bit.ly/2ZyYHO6
 Rever a estabilidade https://bit.ly/2DYCxxc
O Estado de S. Paulo
 Pandemia faz empresas tradicionais acelerarem processo de digitalização https://bit.ly/32t57Af
 Petrobrás vai se concentrar em SP e no Rio; Estados lançam a campanha 'fica' https://bit.ly/2DZe7Uh
 Desoneração da folha para trabalhador não qualificado tem mais impacto em formalização
https://bit.ly/3kb03GA
 Dívida pública deve ficar acima dos 100% até 2030 https://bit.ly/32yhwDf
 Governo quer incluir Renda Brasil na Constituição https://bit.ly/3c0xKIm
 Recuperação da indústria é disseminada https://bit.ly/2RoVM6d
Correio Braziliense
 Economia de R$ 816 bilhões com reforma administrativa https://bit.ly/2FssNMr
 BC deve manter Selic em 2% https://bit.ly/3hqAOP3
O Globo
 Maia afirma que intervir em preço de alimento seria desastre https://bit.ly/3me3fmK

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

