
 

  
   

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

 

   
Edição Nº 108/2021  –  10 a 12 de julho de 2021 

 
  Estado de Minas 

 Estudo: PIB de MG deve crescer quase 2% com recursos do acordo da Vale https://bit.ly/2U2OFoR  

 Corrida para atingir meta de vacinação https://bit.ly/3wyX7JG  

 Estilo inclusivo Fechar janela https://bit.ly/3r3s1Jc 
 
  Diário do Comércio 

 Falta de insumos impede expansão da Fiat em MG - Diário do Comércio https://bit.ly/3htLNue  
 
  Hoje em Dia 

 Tecnologia esbanja vagas https://bit.ly/3k8qWhH 
 
  Jornal Super Notícia 

 Fiat celebra 45 anos no Brasil e 26% do mercado https://bit.ly/3yNwMcm  
 
  Rádio Super Notícia 

 Amipão lança dois novos serviços de capacitação https://bit.ly/3hVZTDL  
 
  Rádio CBN 

 Betim começa a imunizar contra a Covid-19 trabalhadores da indústria https://bit.ly/3AUyTNp  
 
  Rádio Band News 

 Trabalho das escolas técnicas e indústrias na formação - Parte 1 https://bit.ly/3wz5WDB  

 Trabalho das escolas técnicas e indústrias na formação - Parte 2 https://bit.ly/3hTxM86  

 Trabalho das escolas técnicas e indústrias na formação - Parte 3 https://bit.ly/3wy7TQy 
 
  Blog João Carlos Amaral 

 O presidente da Fiemg, Flávio Roscoe esteve em Brasília onde se reuniu com presidente da República 
https://bit.ly/3r1G4ip  

 
  Agência Minas 

 Hub Conecta Leite aproxima empresas, startups e pesquisadores https://bit.ly/3xM5Dqt  
 
  TV Sete Lagoas 

 Zema visita Polo Automotivo da Fiat, em Betim, e reafirma o compromisso de atrair investimentos e gerar 
empregos https://bit.ly/3yGnoY2  

 
  Monitor Mercantil 

 PIB de Minas deve crescer 2% com recursos da Vale https://bit.ly/3wvt6KR  
 
  Revista Tecnologia 360 

 Senai oferece cursos gratuitos de capacitação profissional https://bit.ly/3r6EbRI  
 
  Blog Raquel de Carvalho 

 Desenvolvimento e prospecção para a APL metalomecânico https://bit.ly/2TXRVlv  
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  Rádio Santa Cruz 

 Pará de Minas vacina trabalhadores da indústria contra a Covid-19 https://bit.ly/3yN7n2M  
 
  Diário do Rio Doce 

 Estudo da FIEMG mostra os impactos econômicos e sociais do Acordo de Reparação da Vale 
https://bit.ly/3e3hmJa  

 
  NTV - Patos de Minas 

 Presidente Fiemg Sindivest https://bit.ly/3r15igK 
 
  Patos Notícias 

 Presidente da FIEMG visita Patos de Minas https://bit.ly/3k6Mg7b 
 
  Blog do Portari 

 FIEMG realiza nova doação de equipamentos para o combate à Covid-19 em Frutal https://bit.ly/2VxtyeX  
 
  Jornal da Mídia 

 Pacheco sai das sombras e retoma protagonismo https://bit.ly/3hzcNIY  
 
  Folha de S. Paulo 

 Além de barrar impeachment, Lira dá celeridade a projetos de bolsonaristas https://bit.ly/3AWfsnm  

 Busca do setor privado por vacinação perde força no país https://bit.ly/36sgGZP  

 Privatizar os Correios https://bit.ly/2T2R02C  

 Para 70% dos brasileiros, há corrupção no governo Bolsonaro, diz Datafolha https://bit.ly/3hABG73  

 Planalto e Congresso mantêm tensão após falas de Bolsonaro https://bit.ly/3k5d3kx  

 Regras fiscais não fazem mais sentido e precisam ser revistas https://bit.ly/3wua0VD 

 Governo dá R$ 30 bi de desconto em renegociação de dívidas na pandemia https://bit.ly/36v28II  

 Pela 1ª vez, a maioria quer impeachment de Bolsonaro, diz Datafolha https://bit.ly/3xCSFv4  

 Suzano pagará mais a investidor se não cumprir meta de mulheres na chefia https://bit.ly/3xyjhwZ  
 
  O Estado de S. Paulo 

 Grupos chineses trazem a Toshiba de volta ao Brasil https://bit.ly/3ANtxnj  

 Com 'empurrão' da inflação, Estados se aproximam de 2022 com cofres cheios https://bit.ly/3r2LI3P  

 'Contratar serviços on-line exige confiança' https://bit.ly/3huzvSh  

 Agronegócio bate recordes e cidades do interior veem salto no consumo de luxo https://bit.ly/2TZquaX  

 A conta de luz subiu. Vale a pena optar pela solar? https://bit.ly/3wD04sO  
 
  O Globo 

 Alvo da CPI, firma ganhou 70% a mais com Barros na Saúde https://bit.ly/3kaEV6S  

 Governo dá um jeitinho de encaixar novas categorias na fila da vacina https://bit.ly/36viYau 

 Em reação a Bolsonaro, partidos defendem sistema eleitoral https://bit.ly/3r6FUGG  

 Relação com empresários está ótima, diz Guedes https://bit.ly/2VnoLfS 
 
  Correio Braziliense 

 Indústria pela vida https://bit.ly/3ASV6vg 
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