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  Estado de Minas 
 Doação para o Samu https://bit.ly/2KKLNrG 
 "A vacinação deve começar entre janeiro e fevereiro" https://bit.ly/2KmR4WA 
 13º do Bolsa-Família vira cabo de guerra https://bit.ly/38skwCy 

 
  Jornal Edição do Brasil  

 Presidente otimista https://bit.ly/3pdHmVu 
 Indústria mostra resiliência e contribui para minimizar impactos econômicos https://bit.ly/3h73td9 

 
  Diário do Comércio 

 Empresários mineitos estão menos otimistas https://bit.ly/2LWW2Kg  
 Consumo de gás natural aumenta 39,6% https://bit.ly/3nIzQBy 

 
  TV Horizonte  

 FIEMG apresenta balanço 2020  https://bit.ly/2KF24P0 
 
  Controladoria Geral do Estado 

 CGE-MG e FIEMG realizam evento para promover a integridade no setor privado https://bit.ly/3pfy5Mm 
 
  Cidade Conecta 

 Presidente da FIEMG faz balanço do ano de 2020 https://bit.ly/3atKN67 
 
  Jornal Folha do Povo Itaúna 
Economia Regional https://bit.ly/3h78NNF 
FIEMG doa equipamentos para consórcios do SAMU https://bit.ly/3h6DiTU 
 
  Jornal de Notícias - Montes Claros 

 Flávio Roscoe - Resiliência. Esta palavra define 2020 https://bit.ly/3awKFTG 
 SESI oferece condições especiais para teste https://bit.ly/3ha6FFc 

 
  Rádio Santana FM 
SAMU recebe doação de equipamentos médicos  https://bit.ly/38lNMel 
 
  Diário de Caratinga 

 FIEMG doa equipamentos médicos para unidade do SAMU https://bit.ly/3rrnfoK 
 
  Gazeta Minas a informação direta 

 Escola SESI alunos são medalhistas Olimpíada Brasileira Astronomia e Astronáutica 
https://bit.ly/2J9gExV 

 
  Jornal Agora Minas  

 FIEMG, SENAI e Sindicatos recebem prefeito eleito Falcão https://bit.ly/34uMBs0 
 
  Gazeta Paraminense  

 Indústria da Comunicação e do Audiovisual destacam conquistas de 2020 https://bit.ly/2LLqeYz 
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  HG Noticias & Informação 

 Programa Aprendiz, parceria entre SENAI e Samarco, está com inscrições abertas https://bit.ly/3h4X825 
 
  O Jornal Online 

 Samarco em parceria com SENAI abre 40 vagas no Programa Aprendiz https://bit.ly/3rgG3GW 
 
  Jornal O Liberal 

 FIEMG doa equipamentos médicos para unidades do SAMU https://bit.ly/3pazwMf 
 
  Portal Amirt 

 FIEMG Regional Centro-Oeste apresenta balanço de desenvolvimento industrial durante a pandemia 
https://bit.ly/2WFGpc1 

 
  Hoje em Dia 

 Pé no freio dos gastos https://bit.ly/3pawfwh 
 
  O Tempo  

 Minas faz longas jornadas para garantir as seringas https://bit.ly/3rko5mX 
 Heineken anuncia fábrica em Pedro Leopoldo com 350 vagas https://bit.ly/3aAdb6H 
 PBH esta pronta para vacinar população ''até em farmácias'' https://bit.ly/3avlgtn 

 
  Folha de S. Paulo 

 Auxílio emergencial é a única renda de 36% dos que receberam o benefício https://bit.ly/3mEblnQ 
 Governo aceita alíquota menor na fusão de PIS e COFINS se estados cederem https://bit.ly/2JcvVxY 
 Incerteza sobre pautas de Guedes e de costumes ronda novo Congresso https://bit.ly/2KeR775 
 Redução no valor do auxílio emergencial devolveu 7 milhões de pessoas à pobreza 

https://bit.ly/3mxC7OA 
 Enquanto Brasil cresce apenas 2,2% na década, mundo avança 30,5% https://bit.ly/3rgHSDM 

 
  O Estado de S. Paulo 

 Processo para repor perda de concessões por covid trava e ameaça investimentos 
https://bit.ly/3mBAvDt 

 A maldição dos dois por cento https://bit.ly/37ze6Cy 
 Natal deve ser marcado por preço alto, busca por pechincha e falta de produtos https://bit.ly/3as7DLz 
 Ministro e presidente do BC se contrapõem a discurso antivacina https://bit.ly/3awco6U 
 Lewandowski decide enviar ação do governo sobre desoneração da folha direto ao plenário 

https://bit.ly/3h5iEDI 
 
  O Globo 

 Bomba fiscal https://bit.ly/3axtJMO 
 Restaurar o veto à desoneração elevará o desemprego já em alta https://bit.ly/3mz8IUl 
 Guedes afirma ter recomendado não pagar o 13º do Bolsa Família https://bit.ly/3axvnh9 
 STF: dívidas trabalhistas devem ser corrigidas por inflação ou Selic https://bit.ly/34AGUsy 

 
  Correio Braziliense 

 Fim do auxílio deixa milhões na incerteza https://bit.ly/3nFE0tM 
 Dívida: fatura pesada https://bit.ly/3aqp0fM 

http://www.sinpapel.com.br/
mailto:sinpapel@fiemg.com.br
https://bit.ly/3h4X825
https://bit.ly/3rgG3GW
https://bit.ly/3pazwMf
https://bit.ly/2WFGpc1
https://bit.ly/3pawfwh
https://bit.ly/3rko5mX
https://bit.ly/3aAdb6H
https://bit.ly/3avlgtn
https://bit.ly/3mEblnQ
https://bit.ly/2JcvVxY
https://bit.ly/2KeR775
https://bit.ly/3mxC7OA
https://bit.ly/3rgHSDM
https://bit.ly/3mBAvDt
https://bit.ly/37ze6Cy
https://bit.ly/3as7DLz
https://bit.ly/3awco6U
https://bit.ly/3h5iEDI
https://bit.ly/3axtJMO
https://bit.ly/3mz8IUl
https://bit.ly/3axvnh9
https://bit.ly/34AGUsy
https://bit.ly/3nFE0tM
https://bit.ly/3aqp0fM

