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  G1 

 Indústria têxtil: força que impulsiona a economia de Minas Gerais e do Brasil https://glo.bo/3eLFss8  

 Entenda como a indústria da moda tem força e influência no seu dia a dia e faz parte da economia de Minas Gerais 

https://glo.bo/3By7Tnu  

 

  Diário do Comércio 

 Consumo em Minas supera nível anterior à pandemia https://bit.ly/3rvyixr  

 Mineração é solução! https://bit.ly/2UIcFy3  

 Produção de aço no Brasil cresceu 24% no primeiro semestre https://bit.ly/3BA8Zz2  

 Um exemplo mineiro para a Fiesp https://bit.ly/36SBKc9  

 Minas receberá R$ 600 mi em agosto https://bit.ly/2TvajSt  

 Curtas DC mais https://bit.ly/2V4QFxg  

 

  Hoje em Dia 

 Casa própria em alta https://bit.ly/2WcL0FT  

 

  O Tempo 

 Acordo da Vale https://bit.ly/3eP7BP5  

 Prefeitura pode autorizar nova flexibilização https://bit.ly/3eKKSE4  

 

  Revista Encontro 

 Como o Senai apoia as indústrias com soluções cada vez mais inovadoras https://bit.ly/3wZewvv  

 

  Rádio Inconfidência 

 Parceira com e-commerce facilita vendas dos pequenos produtores da Estrada Real https://bit.ly/2UEkZyN  

 

  Rádio Itatiaia 

 Governo e empresas de Minas Gerais se unem para ajudar famílias afetadas pela pandemia 

https://bit.ly/3kMNqFm  

 Sesi num minuto: A importância da atividade física para as crianças https://bit.ly/3ycRUsA  

 

  CDL Uberaba 

 Grupo Villefort recebe fornecedores uberabenses para parceria de negócios https://bit.ly/3eOv8Qm  
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  Rádio Cataguases 

 Escolas SESI da Zona da Mata oferecem vagas gratuitas no Curso Preparatório Enem Conectado 

https://bit.ly/3rvyDQJ  

 

  Jornal Correio da Cidade 

 Produtores da Estrada Real agora podem vender suas mercadorias pela internet https://bit.ly/3wUhilC  

 

  Textile Industry 

 Entenda como a indústria da moda tem força e influência no seu dia a dia e faz parte da economia de Minas Gerais 

https://bit.ly/36Zh7Ln  

 

  TV Integração Araxá 

 Sesi oferece curso de graça em Pará de Minas e Itaúna https://bit.ly/3izORnU  

 

  Rádio CBN 

 Ibram negocia com Governo de Minas a ampliação do prazo para descaracterizar barragens a montante 

https://bit.ly/3eQaT4H  

 

  TV Band 

 Otimismo na indústria: confiança cresceu em todos os setores https://bit.ly/3x2E6Qd  

 

  Folha de S. Paulo 

 Empresas estudam esvaziar caixa para evitar dividendo com imposto em 2022 https://bit.ly/3ztqf7i  

 Guedes minimiza perdas com IR e diz que "hora de errar é agora" https://bit.ly/3ztqorm  

 Governo avalia transferir mais áreas da Economia para Onyx https://bit.ly/36WvzDK  

 

  O Estado de S. Paulo 

 Presidente da Câmara pressiona relator do IR a evitar prejuízo para prefeituras https://bit.ly/3BA8vcc  

 Governo libera R$ 7,3 bi do Orçamento https://bit.ly/3ztUmv4  

 Onyx prepara programa de 'alistamento civil' https://bit.ly/3wUhRfe  

 

  O Globo  

 ONS prevê setor elétrico no limite em novembro https://bit.ly/3zn4QMO  

 Ministérios já disputam gestão do FAT e do FGTS https://bit.ly/3x0qrcz  

 Dólar sobe e fecha em R$ 5,21 em meio a 'ruídos políticos' no Brasil https://bit.ly/3hXk4SJ  

 Estados se articulam para barrar proposta https://bit.ly/3xZMq4F  

http://www.sinpapel.com.br/
mailto:sinpapel@fiemg.com.br
https://bit.ly/3rvyDQJ
https://bit.ly/3wUhilC
https://bit.ly/36Zh7Ln
https://bit.ly/3izORnU
https://bit.ly/3eQaT4H
https://bit.ly/3x2E6Qd
https://bit.ly/3ztqf7i
https://bit.ly/3ztqorm
https://bit.ly/36WvzDK
https://bit.ly/3BA8vcc
https://bit.ly/3ztUmv4
https://bit.ly/3wUhRfe
https://bit.ly/3zn4QMO
https://bit.ly/3x0qrcz
https://bit.ly/3hXk4SJ
https://bit.ly/3xZMq4F

