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Industrial deve estar atento à gestão para enfrentar 2022 https://bit.ly/3rZm4PQ



Preços em baixa devem afetar a balança mineira em 2022 https://bit.ly/3IIxAFf



Cotação do minério de ferro deve cair 34,1% em 2022 https://bit.ly/31SEp6D



Empresas buscam investidores para ramais que vão cortar MG https://bit.ly/3dOfdQY



Audiência sobre metrô de BH é marcado para dia 23 https://bit.ly/30mHA5V

O Tempo


Importação de maquinário para produção supera US$ 17 bilhões https://bit.ly/3dJMZa7



Prêmio Ser Humano https://bit.ly/3dM41V3



João Marcelo Machado foi eternizado em homenagem no Sinaees https://bit.ly/31M79y3



Cemig https://bit.ly/3pQuIh8



Projeto pode limitar reajuste do IPVA https://bit.ly/31TjMXR



Aos 5 anos, teto dos gastos vira alvo do Congresso e do Planalto https://bit.ly/3dLQvRy



Extrema, no Sul de Minas, vira referência como polo logístico https://bit.ly/3IDvDdc

Estado de Minas


Obras, porto seco e mais: mineiros se preocupam com concessão ferroviária https://bit.ly/3lZ2FuC



Correios e Eletrobras ficam na promessa https://bit.ly/3IOeA8j



Negociações da terceira via ficam mais complexos https://bit.ly/3pUSpEO



Empresas de varejo acumulam perdas https://bit.ly/3lZH4Cv



Guedes: mesmo em ano eleitoral, reformas vão sair https://bit.ly/31ZzNLO



Pacheco: alta dos juros é nociva para a produção https://bit.ly/3s1kw8f

Jornal Edição do Brasil


Governo do estado defende a privatização da Gasmig https://bit.ly/31SMIiP

Blog do PCO


México terá reapresentação diplomática em Minas Gerais https://bit.ly/3DQGAo7

Prefeitura de Uberlândia


Prefeitura de Uberlândia participa de encontro sobre indústria 4.0 da FIEMG https://bit.ly/3dJF0d8

G37


Prefeitura realizou cerimônia de premiação do concurso “Turismo em Divinópolis” https://bit.ly/3ESRI59
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Diário do Rio Doce


Minas Gerais é líder no ranking de transparência do país https://bit.ly/3m354V9

Rádio Vanguarda – Ipatinga


FIEMG é agraciada com o prêmio Gestão Ambiental 2021 https://bit.ly/3dOhknS

Folha de S. Paulo


Governo Bolsonaro e Congresso focam eleição e abandonam reformas https://bit.ly/30k2bHQ



Imposto de Renda defasado tira R$ 149 bi da população em 2022 https://bit.ly/3GDZrof



Campos Neto terá de explicar em carta a Guedes estouro da meta de inflação https://bit.ly/3rXzEU5



Bolsonaro sobe tom após se irritar com Supremo e Moro https://bit.ly/3DSB7xb



Equipe econômica quer blindar o Orçamento contra gastanças https://bit.ly/31Xdxlu



Auxílio de R$ 400 beneficia famílias menores https://bit.ly/3yu21uk



Bolsonaro, Lula, Moro, Doria e Ciro têm erros e acertos em falas recentes https://bit.ly/31Mettx



Economia está ruim ou péssima para 70%, diz pesquisa https://bit.ly/3dKSDZs



Auxílio Brasil de ao menos R$ 400 começa a ser pago e deixa 2,5 milhões de famílias fora https://bit.ly/3IDAdYW



Inflação de Bolsonaro supera pico de Dilma em 12 meses https://bit.ly/33jG9Gh

O Estado de S. Paulo


Esforço para recuperar o PIB per capita https://bit.ly/3oO2gwU



'Meteoro' das dívidas pode virar 'asteroide' de quase R$ 1 tri https://bit.ly/3ymm8u7



Brasil cai no ranking da produção industrial, diz CNI https://bit.ly/33jE8db



Inflação e estagnação também em 2022 https://bit.ly/31XmwDc



Com alta de 0,95% em novembro, inflação vai a 10,74% em 12 meses https://bit.ly/3pPsTAZ

Correio Braziliense


PEC dos Precatórios e Orçamento na pauta https://bit.ly/3GIXiYB



O Brasil ainda não decola https://bit.ly/3ymiXCH



O grande nó da terceira via https://bit.ly/3ESgVNi



No discurso, a favor da democracia https://bit.ly/3pQzoDE



Inflação chega a 10,74% em 12 meses https://bit.ly/3GG2nAI



Auxílio Brasil é aposta incerta para eleições https://bit.ly/3EQcEK8

O Globo


Nova roupagem https://bit.ly/3DO3NHt



Inflação chega a 10,74% https://bit.ly/3pKXAY0
Rua Bernardo Guimarães, 63 - 3º Andar | CEP: 30140-080 | Belo Horizonte – MG
www.sinpapel.com.br | sinpapel@fiemg.com.br

