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  Rádio Itatiaia 

 De volta às salas de aula; conheça o plano de volta gradativo do SESI-MG https://bit.ly/2ULM6o8  

 

  Agência Minas 

 Governador Romeu Zema cumpre agendas em São Sebastião do Oeste, Carmo do Cajuru e Divinópolis, 

no Centro-Oeste https://bit.ly/35LoTss  

 

  Varginha Online 

 SENAI e MRV lançam desafio de inovação para indústria; inscrições estão abertas https://bit.ly/36QYrwR  

 

  BarbacenaMais 

 Abertas as inscrições para o 4.0 Experience Edição 2020 https://bit.ly/3lQqNNQ  

 

  Jornal MG Turismo 

 Abertas as inscrições para o 4.0 Experience Edição 2020 https://bit.ly/3fokoqT  

 

  Gazeta de Varginha 

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

https://bit.ly/2IYVMJ1  

 

  O Vidro Plano 

 Amvid-MG e Sinvidro-MG organizam palestras no Minascon 2020 https://bit.ly/3kOLY1x  

 

  Channel 360 

 Empresa de drones anuncia nova fábrica em Itajubá https://bit.ly/391CJZy  

 

  Segs 

 Conhecimento, interação e prática com o Programa Residência Industrial https://bit.ly/3pGbQAx  

 

  Jornal de Notícias - Montes Claros 

 Salto tecnológico na educação é obrigatório https://bit.ly/3lJT3Sm  

 

  Diário do Comércio 

 Produção industrial aumenta no País https://bit.ly/3pPQXmC  

 Números expõem desigualdade racial no País https://bit.ly/2ULoyQ4  

 MG abrigará usina com tecnologia alemã https://bit.ly/3ffWs9b  
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  Estado de Minas 

 BH é a 6ª mais competitiva https://bit.ly/391O380  

 Bolsonaro: "não vamos culpar nenhum país" https://bit.ly/396NXfH  

 

  TV Rede Globo Nacional 

 Produção industrial sobre pelo quinto mês https://bit.ly/36WAXGH  

 

  Correio Braziliense 

 Abertura do mercado do gás https://bit.ly/35LmJcm  

 O naufrágio do Renda Cidadã https://bit.ly/2UMiVBo  

 Desconfiança eleva custo da dívida pública https://bit.ly/3fhTzV9  

 

  Revista Carta Capital 

 Empregos no respirador https://bit.ly/3kVnG6k  

 

  Folha de S. Paulo 

 Guedes cita eventual 2ª onda de Covid e afirma que governo está preparado https://bit.ly/3nAL6iS  

 Bolsonaro se referiu a empresas, diz Mourão https://bit.ly/36WClsT  

 Estoques da indústria continuam abaixo do desejado, aponta CNI https://bit.ly/35SASoh  

 BC autoriza pagamento de loterias com Pix https://bit.ly/3pFF8PA  

 Senado aprova isenção de taxas para sistema ligado à internet das coisas https://bit.ly/38XgILH  

 

  O Estado de S. Paulo 

 Guedes fala em vender reservas para cortar dívida https://bit.ly/3pOUVvt  

 Com pandemia, desigualdade racial no mercado de trabalho bate recorde https://bit.ly/3nIqRji  

 Empresas adiam para 2021 volta a escritórios https://bit.ly/35LMBEM  

http://www.sinpapel.com.br/
mailto:sinpapel@fiemg.com.br
https://bit.ly/391O380
https://bit.ly/396NXfH
https://bit.ly/36WAXGH
https://bit.ly/35LmJcm
https://bit.ly/2UMiVBo
https://bit.ly/3fhTzV9
https://bit.ly/3kVnG6k
https://bit.ly/3nAL6iS
https://bit.ly/36WClsT
https://bit.ly/35SASoh
https://bit.ly/3pFF8PA
https://bit.ly/38XgILH
https://bit.ly/3pOUVvt
https://bit.ly/3nIqRji
https://bit.ly/35LMBEM

