
 
 

  
   

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

 

  
Edição Nº 135/2020 – 19 de novembro de 2020 

 
 

  Diário do Comércio 

 FIEMG une forças para atuar frente à pandemia da Covid https://bit.ly/2IRqtA4  

 Parque tecnológico de Juiz de Fora terá um novo edital até dezembro https://bit.ly/2UIGA5I  

 Prêmio Zumbi https://bit.ly/2IGveg9  

 PBH prorroga vencimento de tributos para setores https://bit.ly/32YGhbw  

 Zema defende reformas estruturais https://bit.ly/2IVtxuL  

 Confiança dos empresários do comércio sobe em BH https://bit.ly/38W1BC1  

 Brasil vira país do empreendedorismo https://bit.ly/3nIdakB  

 ALMG aprova política de desenvolvimento para região Sul https://bit.ly/32UH3Gg  

 

  Rádio BandNews  

 Presidente da FIEMG faz um panorama da situação da indústria no estado https://bit.ly/3lEbTu6  

 

  Rádio Itatiaia FM 95,7  

 2021 deve ser um ano promissor para a indústria  https://bit.ly/32V39Zj  

 

  Rádio 98 FM  

 SESI em um minuto https://bit.ly/32YfVGe  

 

  Folha Política 

 Embaixadora fala sobre diálogo Brasil-Japão-EUA e relações com a escolha da tecnologia 5G no Brasil 

https://bit.ly/2ISgLx4  

 

  Jornal de Notícias - Montes Claros 

 FIEMG Jovem https://bit.ly/397Pu5d  

 Empresa de drones em Itajubá https://bit.ly/3nFTwpn  

 

  O Popular 

 Marco Legal de Saneamento traz expectativas positivas para o setor da construção 

https://bit.ly/32VY2bm  

 

  Feiras Industriais 

 SENAI e MRV lançam desafio de inovação para indústria https://bit.ly/32Zwq4X  

 

  Cimm 

 SENAI e MRV lançam desafio de inovação para indústria https://bit.ly/3fkTgJl  

 

http://www.sinpapel.com.br/
mailto:sinpapel@fiemg.com.br
https://bit.ly/2IRqtA4
https://bit.ly/2UIGA5I
https://bit.ly/2IGveg9
https://bit.ly/32YGhbw
https://bit.ly/2IVtxuL
https://bit.ly/38W1BC1
https://bit.ly/3nIdakB
https://bit.ly/32UH3Gg
https://bit.ly/3lEbTu6
https://bit.ly/32V39Zj
https://bit.ly/32YfVGe
https://bit.ly/2ISgLx4
https://bit.ly/397Pu5d
https://bit.ly/3nFTwpn
https://bit.ly/32VY2bm
https://bit.ly/32Zwq4X
https://bit.ly/3fkTgJl


 
 

  
   

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

 

 

  BarbacenaMais 

 Abertas as inscrições para o 4.0 Experience Edição 2020 https://bit.ly/36NhnfX  

 

  Carta de Notícias 

 Abertas as inscrições para o 4.0 Experience Edição 2020 https://bit.ly/32WoC3Y  

 

  DiviNews.com 

 Conselho de Desenvolvimento é aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores de Divinópolis 

https://bit.ly/38YyJJE  

 

  Gazeta de Varginha 

 Novo Marco Regulatório de Saneamento traz expectativas positivas para o setor da construção 

https://bit.ly/38VEM1t  

 

  O Tempo 

 Em evento, Zema defende reformas como solução fiscal https://bit.ly/33fRXqv  

 

  Folha de S. Paulo 

 Equipe econômica vê pauta travada até fevereiro https://bit.ly/32YL0Ki  

 

  Correio Braziliense 

 Crise fiscal mantém dólar sob pressão https://bit.ly/3fkZ7hN  

 Governo recomenda 13º integral https://bit.ly/3fcozpL  

 

  O Globo 

 Deterioração das contas públicas exige resposta urgente do governo https://bit.ly/3pE4rBP  

 

  O Estado de S. Paulo 

 Redução de jornada não mexe no 13º https://bit.ly/32WoS2Q  

 Declaração do Brics tira apoio para vaga do Brasil no CS da ONU https://bit.ly/2IGbZmX  

 Subsídios podem bancar programa de renda, diz Bezerra https://bit.ly/32YOkFf  

 'Em governo de má qualidade, é preciso impor restrição fiscal' https://bit.ly/3kLsjzN  

 Senado aprova 3ª fase do Pronampe, com aporte de mais de R$ 10 bi da União https://bit.ly/2UIwmly  
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