
 
 

  
   

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

 

  
 

Edição Nº 126/2020 – 29 de outubro de 2020 

 

  Diário do Comércio 

 Reflexões sobre responsabilidades e escolhas marcam o 1º dia https://bit.ly/2HOV4NV  

 Cenário incerto derruba a Bolsa de Valores https://bit.ly/2JiUOHZ  

 Formação técnica para PCD (parceria com o SENAI) https://bit.ly/37Vr12b  

 Nível de endividamento das famílias volta a cair em BH https://bit.ly/3jFIIVR  

 

  Blog do PCO 

 Copom mantém taxa de juros em 2% https://bit.ly/3e7kUZB  

 

  Rádio 98 FM 

 SESI num minuto: Outubro Rosa https://bit.ly/3e6viAZ  

 

  Mundo dos Racks 

 Após forte retração, as indústrias dão sinais de recuperação em MG https://bit.ly/34B2oWC  

 

  Lugar Certo 

 Show da Casa Própria vai ofertar mais de dois mil imóveis na RMBH https://bit.ly/3eaR9aC  

 

  MSN Brasil 

 Show da Casa Própria vai ofertar mais de dois mil imóveis na RMBH https://bit.ly/3jAAPkx  

 

  Jornal de Uberaba  

 8ª ExpoCigra Online começa nesta quinta https://bit.ly/2TGyaeh  

 

  Folha Uberaba 

 8ª ExpoCigra ONLINE começa nesta quinta https://bit.ly/31RRsCf  

 

  Barbacena Online 

 Campanha distribui brinquedos para crianças assistidas por entidades de Barbacena 

https://bit.ly/3e5qhbK  

 

  TV Rede Globo Nacional  

 Setor têxtil é um dos mais afetados pela falta de matéria prima https://bit.ly/3mxZ5p5  

 

  Hoje em Dia 

 Menos 'temporários' https://bit.ly/32aiTr9  
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  Estado de Minas 

 Governador anuncia datas de pagamento https://bit.ly/35KD3J1  

 Enquanto Europa se fecha, Brasil ainda luta na 1ª onda https://bit.ly/3e47qOs  

 SUS é bem inegociável https://bit.ly/3mElq4F  

 

  Folha de S. Paulo 

 Bolsas globais derretem com medo de 2ª onda da Covid-19 https://bit.ly/34DndRa  

 BC mantém taxa Selic a 2% ao ano, mas reforça pressão inflacionária https://bit.ly/37TfkJw  

 Bolsonaro prorroga incentivos para montadoras https://bit.ly/31PBI2j  

 Cresce preocupação com matéria-prima, diz CNI https://bit.ly/3kGbfvA  

 Tela https://bit.ly/35HsGWx  

 Taxa de desemprego deve aumentar em 2021, diz secretário de Guedes https://bit.ly/34EcExq  

 

  O Estado de S. Paulo 

 Europa deixa de ter vírus sob controle e redobra restrições https://bit.ly/2HLWQiQ  

 BC mantém Selic, a taxa básica de juro, em 2% ao ano https://bit.ly/2GcFify  

 Estados apostam em PPPs para retomada https://bit.ly/31VG6wV  

 A turbulência financeira e a nova onda da covid https://bit.ly/384E15V  

 

  O Globo 

 Dólar vai a R$ 5,759 com Covid-19 na Europa e cenário fiscal no Brasil https://bit.ly/2HNJR0D  

 Banco Central mantém juros em 2%, mas cita riscos https://bit.ly/31Oxp7F  

 

  Correio Braziliense 

 Bolsonaro recua sobre privatização no SUS https://bit.ly/31QB3xW  

 Bolsa despenca e dólar dispara https://bit.ly/34BVUGL  

 Mourão rechaça proposta sobre nova constituinte https://bit.ly/3mL4idB  

 Lockdown na França e Alemanha https://bit.ly/31OxU1x  

 Anvisa libera insumo para a vacina chinesa https://bit.ly/3mzynww  
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