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Diário do Comércio
 Eventos transformam turismo em vetor de desenvolvimento https://bit.ly/3D12WCT
 Mais de 75 entidades vão assinar adesão ao Codese-BH https://bit.ly/3pd1Y1s
 Vestuário não atingiu recuperação integral https://bit.ly/31avHQi
 Taxa de incêndio em Minas https://bit.ly/313hwNC
 Diálogos DC discute o legado da COP 26 https://bit.ly/3d03Tku
 Mais uma vez, concessão da ''rodovia da morte'' é adiada https://bit.ly/3lj4LVY
O Tempo
 Custos salgam o queijo mineiro https://bit.ly/3rhQ8WE
 Minas Gerais e a agenda de mudança do clima https://bit.ly/3rjZZvg
 Omicron se espalha pelo mundo e já chega a quatro continentes https://bit.ly/3rl6T3g
 Abalada, relação de Lira e Pacheco pode afetar governabilidade https://bit.ly/3o3zZ58
 Ligação de Pacheco com prefeitos é aposta para impulsionar Kalil https://bit.ly/3o2HYzx
Rádio CBN
 Presidente do FIEMG Jovem fala sobre o futuro da liderança https://bit.ly/3rfPLMk
Rádio Itatiaia
 Consumidores que pretendem comprar produtos da ceia de Natal devem preparar o bolso neste ano
https://bit.ly/316dELg
Rádio Super Noticia
 Queijo Minas também sofre com elevação de preços https://bit.ly/3lhPpB2
Jornal Edição do Brasil
 Moda e bons preços no Bazaar da FIEMG https://bit.ly/3D2Jvd4
Revista Viver Brasil
 Portas abertas para a moda https://bit.ly/3I6bKLu
CBIC
 CBIC apresenta pauta ambiental do setor em Congresso do Minascon https://bit.ly/315YV2W
Carta de Noticias
 Azul retoma voos em Ipatinga na próxima quarta-feira https://bit.ly/3FTsHXO
ZUG


Unidade de transbordo da
Paraíso https://bit.ly/3FTtqbu
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Diário do Rio Doce
 Regionais Vale do Aço e Rio Doce da FIEMG promovem II Seminário de Licenciamento Ambiental Estadual
https://bit.ly/3lieYlg
Rua Bernardo Guimarães, 63 - 3º Andar | CEP: 30140-080 | Belo Horizonte – MG
www.sinpapel.com.br | sinpapel@fiemg.com.br

Estado de Minas
 Kalil tem 74% de aprovação em BH https://bit.ly/319RNT8
 PSDB escolhe Doria https://bit.ly/3G0Qhlz
 Doria faz aceno a Moro https://bit.ly/318mBUJ
 Recuperação fiscal abre sabatinas na Assembleia https://bit.ly/3FWvCPv
 Minas Gerais e a agenda de mudança do clima https://bit.ly/3xH6Y2w
O Estado de S. Paulo
 Economia monitora nova cepa da covid https://bit.ly/3E65uB5
 Congresso analisa hoje projeto de Lira e Pacheco para manter o orçamento secreto https://bit.ly/3E7xl46
 Estagnação, inflação e desorganização https://bit.ly/3xGPVh2
 Privatização deve render R$ 16 bi a portos https://bit.ly/3p6X8D7
 Cúpula de Biden é desafio para Bolsonaro https://bit.ly/3p8bnYb
 Doria vence prévias, prega união no PSDB e pede ajuda a outros partidos https://bit.ly/3rjPIPp
 Definição no PSDB cria 'núcleo duro' no centro com Doria, Ciro e Moro https://bit.ly/31dllPX
 Mercado financeiro apoia projeto que cria novo marco de garantia https://bit.ly/3lhbShw
 Governo manobra para evitar tarifaço https://bit.ly/3p9ERoF
Folha de S. Paulo
 Estados entram na onda ESG como incentivadores de negócios verdes https://bit.ly/3o0DgCa
 Doria vence prévias e prega união do PSDB contra Lula e Bolsonaro em 2022 https://bit.ly/3royn8l
 Contra rejeição, Bolsonaro mira pauta econômica no Congresso https://bit.ly/3E7brxC
 Instituições financeiras devem descarbonizar seus investimentos https://bit.ly/3p3jsNK
 Cinco ministérios associam políticas a falsa reversão do desmatamento https://bit.ly/3p8BwpY
 Próximo presidente enfrentará maior risco desde o Plano Real https://bit.ly/3E7jRoI
 Black Friday é fraca em eletrônicos, mas procura por alimentos dispara https://bit.ly/3p78cA9
 5G deve otimizar indústria e exigir capacitação profissional https://bit.ly/3o03kNV
 EUA e UE suspendem voos do sul da África contra variante ômicron https://bit.ly/3FTl3g0
 Nova variante da Covid derruba Bolsas, petróleo e criptomoedas pelo mundo https://bit.ly/3o2CXXJ
 Câmara melhora Auxílio Brasil, mas insegurança persiste, dizem especialistas https://bit.ly/3E3lO5J
O Globo
 Bolsonaro alfineta governadores e prefeitos por carnaval em 2022 https://bit.ly/3p439jU
 A semanas do fim do ano, Orçamento de 2022 é incerto https://bit.ly/3E8vImA
 Corrida pela presidência https://bit.ly/317ywBO
 Pouca vida real nas propostas para economia https://bit.ly/2ZxXkCy
 Bloqueio comercial https://bit.ly/3pbLkzj
 Funil eleitoral https://bit.ly/3d43g9m
 Impasse jurídico https://bit.ly/3o4of2u
 Campos Neto: Covid preocupa, mas vacinação no país é positiva https://bit.ly/318pJjr
 Temor nos mercados https://bit.ly/312T6nn
Correio Braziliense
 Queda na confiança empurra PIB para baixo https://bit.ly/31fOg60
 Doria, o tucano para 2022 https://bit.ly/3xFGYEz
 Nós das emendas no Congresso https://bit.ly/3o0RRxp
 Ciro Gomes no labirinto https://bit.ly/3rjC3Ij
 Nova variante gera pânico nos mercados https://bit.ly/3riSjcH
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