
 
 

  
   

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

 

  
Edição Nº 134/2020 – 18 de novembro de 2020 

 

 

  Diário do Comércio 

 Confiança da indústria em Minas chega a 63,9 pontos https://bit.ly/3nzTDm9  

 

  Rádio Itatiaia FM 95,7 

 Segundo pesquisa da CNI, 62% das empresas do setor industrial têm perspectiva otimista para 2021 

https://bit.ly/3nB7Ijj  

 62% das empresas do setor industrial têm perspectiva otimista para 2021, aponta levantamento da CNI 

https://bit.ly/3pFriNm  

 

  Hoje em Dia 

 Representantes da indústria da construção se reúnem para debater inovação e produtividade 

https://bit.ly/2UCl5Dr  

 

  Estado de Minas 

 Evento do IFE discutirá os desafios da indústria na era da inclusão e da inovação https://bit.ly/3nDhxx0  

 Bolsonaro promete denunciar países https://bit.ly/38Tva7t  

 

  Rádio América AM 750  

 1º Seminário de Mulheres na Indústria traz tema "Os desafios da indústria na era da inclusão de gênero 

e inovação" https://bit.ly/3pFj7R2  

 

  TV Integração / Globo - Uberlândia  

 Empresários de Uberlândia e analista da FIEMG avaliam o crescimento da produção industrial em Minas 

Gerais https://bit.ly/2HfHJys  

 

  Portal Amirt 

 Governador Romeu Zema visita Divinópolis e outras duas cidades da região na sexta-feira 

https://bit.ly/3kHGshg  

 

  Conexão Itajubá 

 XMobots, maior empresa de drones da América Latina, anuncia nova fábrica em Itajubá 

https://bit.ly/35GYoED  

 Empreendedores esperam que Black Friday e Natal favoreçam retomada econômica 

https://bit.ly/3f8QB5o  
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  Essencial Ar 

 Presidente da FIEMG RVA media live “Regime tributário especial para o setor metalmecânico" 

https://bit.ly/3f8QXZM  

 FIEMG e SEBRAE promovem curso online “Gestão do Tempo, Foco e Produtividade” 

https://bit.ly/3lLoFXN  

 

  Correio Braziliense 

 Governo aposta na retomada https://bit.ly/38ViE7s  

 

  Tribuna de Minas 

 Intersind e Sebrae Minas realizam 8º Seminário Moveleiro de Ubá https://bit.ly/3nxFiXu  

 

  SEDE - Secretaria de Desenvolvimento Econômico  

 Regime tributário especial para o setor metalmecânico é tema de live nesta semana 

https://bit.ly/38Sb6ST  

 

  O Globo 

 Com alta da inflação, mínimo deve subir para R$ 1.088 em 2021 https://bit.ly/2UA6loA  

 

  O Estado de S. Paulo 

 Bolsonaro diz que revelará países que compram madeira ilegal da Amazônia https://bit.ly/3faRp9N  

 'Brasil devia ver Biden como uma oportunidade' https://bit.ly/32UNf0R  

 A vez dos otimistas https://bit.ly/2IMrBoS  

 A retomada industrial já está disseminada https://bit.ly/3f8Xe7M  

 Brasil quer exportar tecnologia do etanol https://bit.ly/36LClf1  

 Selic pode perder eficácia com dívida alta https://bit.ly/36QamuZ  

 Governo itensifica debate para destravar PEC emergencial https://bit.ly/2KldZBp  

 

  Folha de S. Paulo 

 Pix ajudará indústria de fintechs, diz presidente do Mercado Livre https://bit.ly/2IOhsaZ  

 País sofrerá menos pressão de EUA-China, afirmam analistas https://bit.ly/36LDrHF  

 Inflação deve levar mínimo a R$ 1.088 e elevar despesas da União em R$ 7,4 bilhões 

https://bit.ly/3kLJReW  

 Alemanha e França compraram madeira ilegal do Brasil, indica a PF https://bit.ly/32VjxsV  

 'Acho baixíssima a probabilidade de segunda onda da Covid', afirma secretário de Guedes 

https://bit.ly/2IQsKv3  
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