
 
 

  
   

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

 

  
Edição Nº 149/2020 – 11 de dezembro de 2020 

 
 
 

  Diário do Comércio 

 Indústria mineira fatura menos, mas ritmo de produção tem alta https://bit.ly/2LnTYdT  

 Setor registra estagnação em Minas https://bit.ly/2JY8PeC 

 Edição destaca trabalhos no enfrentamento da Covid-19 https://bit.ly/2LvC9tH  

 Nova lei de recuperação judicial pode trazer alívio em tempos de pandemia https://bit.ly/34390wm 

 

  Hoje em Dia 

 Produção da indústria no estado registra crescimento pelo sexto mês seguido https://bit.ly/3qLVoiD 

 

  Estado de Minas 

 Leilão da tecnologia 5G no Brasil deve arrecadar cerca de R$ 20 bilhões https://bit.ly/3757Vpv 

 Reforma é aprovada em primeira votação https://bit.ly/3qQwgrc 

 

  Agência Minas 

 Indústrias têxteis mineiras recebem certificados do Proalminas https://bit.ly/3gOvCG5 

 

  BH Eventos 

 Orquestra Sesiminas Musicoop apresenta Live Concerto “Beethoven – O Grande Humanista” 

https://bit.ly/3qPRHZ9 
 

  TV Horizonte - Minas Gerais 

 Orquestra Sesiminas apresenta Beethoven O Grande Humanista no próximo dia 16 https://bit.ly/37VY7NM 

 

  Mais Educação 

 SENAI abre vagas para Aprendizagem Industrial e Jovem Aprendiz; veja como concorrer https://bit.ly/3oImyVP 

 

  Gazeta Norte Mineira 

 Presidente da FIEMG fala sobre atual cenário econômico e projeta 2021 https://bit.ly/3gGpQGb 

 FIEMG doa quartos de UTIs para hospitais no Norte de Minas https://bit.ly/3qPOkRZ 
 

  Jornal de Notícias - Montes Claros 

 FIEMG Norte destaca atuação da indústria no NM https://bit.ly/3oKwaj0 

 Indústrias https://bit.ly/37MSLUU 
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  Varginha Online 

 Indústrias têxteis mineiras recebem certificados do Programa de Incentivo à Cultura do Algodão 

https://bit.ly/3m4yShf 

 

  A Tribuna Piracicabana - Piracicaba 

 ArcelorMittal vence na categoria de inovação https://bit.ly/37aFoz3 

 

  Sistema MPA de Comunicação 

 Avivar abre processo seletivo com 100 vagas para Jovem Aprendiz 2021 https://bit.ly/3na1O96 

 

  O Tempo 

 Zema: 'Todo mineiro que quiser receberá a vacina' https://bit.ly/2IELzBP 

 

  Folha de S. Paulo 

 Pronampe permanente passa no Senado https://bit.ly/3m3wQy0 

 Aumento de casos de Covid-19 altera cronograma de retorno aos escritórios https://bit.ly/37680Jw 

 Banco vê risco de PIB cair no 1º tri se número de mortes continuar alto https://bit.ly/3n8lQAI 

 É melhor ou menos ruim ter inflação do que desabastecimento, afirma Bolsonaro https://bit.ly/3798LSo 

 Dólar cai 2,5% , para R$ 5,04, em resposta a sinais do Copom https://bit.ly/3ndDQdc 

 Dados não mostram pandemia no "finalzinho" https://bit.ly/3768RtI 

 

  O Estado de S. Paulo 

 Seis estados terão de congelar salários de servidores se PEC emergencial passar https://bit.ly/375kpNT 

 Desemprego é aqui mesmo https://bit.ly/345GmKK 

 Dólar cai 2,6% e fecha a R$ 5,03; Bolsa sobe 1,88% https://bit.ly/3nevLVu 

 Saúde prevê gastar R$ 250 milhões para pôr 'kit-covid' em farmácias populares https://bit.ly/3oIwqil 

 

  O Globo 

 Governo fixa meta de déficit na faixa de R$ 200 bi https://bit.ly/3oHjvNx 

 

  Correio Braziliense 

 Anvisa aprova regras para uso emergencial de vacina https://bit.ly/3oKHs6S 

 Otimismo econômico https://bit.ly/3gE6qBU 

 Copom entra em modo alerta https://bit.ly/37YhlTb 
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