
 

  
   

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

 

   
Edição Nº 112/2021  –  16 de julho de 2021 

 

  Rádio CBN 

 Gerente de economia da Fiemg, Daniela Britto, fala sobre estudo econômico do acordo com a Vale 

https://bit.ly/2TkWPJ6  

 

  Correio da Manhã 

 Coluna Magnavita: Pinga-Fogo: Christino Áureo reunido com presidentes da Firjan, FIESP e FIEMG 

https://bit.ly/3xMoSQn  

 

  Agência Minas 

 Estado firma parceria para otimizar atendimento a incêndios florestais no Norte de Minas https://bit.ly/36HOthv  

 Secult apresenta projeto Via Liberdade a outros estados ACESSE AQUI  

 

  Blog do PCO 

 Terceira edição do Conexão Empresarial 20/21 https://bit.ly/3hKXhd6  

 

  Diário do Comércio 

 TJ-MG derruba decisão do TCE e defende liberdade para o fretamento https://bit.ly/3hLpobK  

 Minas Gerais anuncia aporte de R$ 58 mi em pesquisa e ciência https://bit.ly/2TexRee  

 Segurança energética garante investimentos https://bit.ly/36GEzg8  

 Kalil assina PL que dá fim à BHTrans e cria Sumob https://bit.ly/3ih0gc3  

 

  Estado de Minas 

 Crédito necessário para 52% dos pequenos negócios https://bit.ly/3kkK6RI  

 

  G1 

 Governador Romeu Zema cumpre agenda em Juiz de Fora https://bit.ly/2VOrsrc  

 

  O Corvo-Veloz 

 Índice de confiança do empresário industrial registra aumenta em minas gerais https://bit.ly/2VG3K04  

 

  A Notícia 

 Demanda por qualificação técnica profissional é discutida por representantes do sistema Fiemg, Prefeitura e 

Acimon https://bit.ly/3rmqazq  
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  Papo Reto PJA 

 Cursos Senai para quem já atua no mercado audiovisual ou quer se especializar. Curso 100% On-Line 

https://bit.ly/3hJ7WVp  

 

  Diário do Rio Doce 

 SINDUSCON-GV e SENAI realizam cursos sobre Planejamento, Gestão e Orçamento de Obra 

https://bit.ly/3wHbVGh  

 

  AgnoCafé 

 Grano Café: em Jacutinga mantendo a tradição do cultivo https://bit.ly/2U8SvwZ  

 

  Jornal de Notícias - Montes Claros 

 LGPD https://bit.ly/3xMEbbQ  

 

  TV Interbam 

 Equipe de robótica de escola estadual de São José dos Campos disputa torneio de robôs https://bit.ly/3z6e6oA  

 

  Folha de S. Paulo 

 Congresso aprova fundo de R$ 5,7 bi para campanhas em 2022 https://bit.ly/3ijd7us  

 

  O Estado de S. Paulo 

 Com altas de até 17%, preços de carne e ovos vão bater de novo inflação em 2021 https://bit.ly/3xJZUkP  

 Empresas atacam fim de incentivo para vale-refeição https://bit.ly/3kues4b  

 

  O Globo 

 MP do emprego https://bit.ly/3hFpOR8  

 PIB da China desacelera e cresce 7,9% no 2º trimestre https://bit.ly/3ep191b  

 

  Exame 

 Indústria de pneus cobra fim de medida que zerou imposto de importação https://bit.ly/3B7vkUh  

 

  Infomoney 

 Falta de matéria-prima é desafio para “revolução verde” de mineradoras, mas Vale e BHP podem ter boas 

oportunidades https://bit.ly/3ijtuXM  
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