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TV CNN
 Reforma trabalhista evitou demissão em massa na pandemia, diz presidente da FIEMG https://bit.ly/3tprhS2
 Representantes de indústrias avalia mudança na lei - reforma trabalhista https://bit.ly/3zURKI2
 Presidente da FIEMG responde críticas do PT sobre a reforma trabalhista aprovada em 2017
https://bit.ly/3FoHwB1
 Presidente da FIEMG, Flávio Roscoe defende a reforma trabalhista aprovada em 2017 https://bit.ly/3qoVWwJ
 Presidente da FIEMG comentou sobre possível revogação da reforma trabalhista https://bit.ly/3zSQPrQ
Rádio Itatiaia
 Reforma trabalhista evitou demissão em massa na pandemia, diz presidente da FIEMG https://bit.ly/34BMehZ
 A reforma trabalhista empoderou os trabalhadores, diz presidente da FIEMG https://bit.ly/3rhQomL
 Entrevista com CEO da Vallourec sobre o ocorrido em Nova Lima https://bit.ly/3zTOtZN
Estado de Minas
 FIEMG informa https://bit.ly/3zSAqng
 Com conta de luz cara e incentivos, a energia solar vai explodir no país https://bit.ly/3KaBh7B
 Dupla infecção força a volta do teletrabalho https://bit.ly/3tEygGT
 Energia solar vai explodir este ano https://bit.ly/3qqBxYh
Diário do Comércio
 FIEMG compra 5 mil colchões para doação a atingidos por chuvas na Grande BH https://bit.ly/3nony3c
 Cine Brasil está entre locais de entrega de doações do SOS Minas Circuito Solidário https://bit.ly/3ricdmi
 Custo do diesel impacta o setor de transportes em MG https://bit.ly/3I10v6j
 Lula lidera a corrida para o Palácio do Planalto https://bit.ly/3qo0Mdx
O Tempo
 Saúde, varejo e educação irão impulsionar setor de tecnologia https://bit.ly/3toeoax
 Minas Gerais registra recorde de novos casos em 24 horas https://bit.ly/3nnp3ym
 Recurso da União é única ação de Zema contra danos das chuvas https://bit.ly/3tpHExS
Hoje em Dia
 Campanha Circuito Solidário recebe doações para as vítimas das chuvas em Minas Gerais https://bit.ly/3GwYSNC
BH Eventos
 SindBebidas lança app para denúncia anônima de produção e comércio ilegais de cachaça https://bit.ly/33dnAnu
Notícias de Contagem
 SindBebidas lança app para denúncia anônima de produção e comércio ilegais de cachaça https://bit.ly/3Fogn14
Rua Bernardo Guimarães, 63 - 3º Andar | CEP: 30140-080 | Belo Horizonte – MG
www.sinpapel.com.br | sinpapel@fiemg.com.br

Blog João Carlos Amaral
 MRV destina mais de 100 mil reais em donativos a atingidos pelas chuvas na R. Metropolitana de BH
https://bit.ly/3qnAiZJ
Diário do Aço
 FIEMG e sindicatos promovem campanha de doação no Vale do Aço https://bit.ly/3I106kh
Gazeta na Web
 SENAI está com inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz https://bit.ly/3rczEgV
Gazeta Norte de Minas
 Programa da FIEMG, FAPI 2021, recebe Prêmio de Gestão Ambiental https://bit.ly/3FBCNw5
Folha Patense - Patos de Minas
 Empresário Caio Gonçalves é eleito presidente do Sinduscon https://bit.ly/3qmVsXL
Gazeta de Varginha
 FIEMG abre inscrições para seminário sobre negócios entre Minas e Itália https://bit.ly/3npVyfE
Rádio Melodia
 Prefeitura de Varginha e empresa Sewtech iniciam a seleção de candidatos para o curso gratuito de costura
industrial https://bit.ly/3K8sy5z
Folha de S. Paulo
 Economia quer vetar R$ 9 bilhões em despesas para cobrir orçamento https://bit.ly/3FoPCcI
 Inflação de 10,06% no Brasil fica entre as mais altas do mundo em 2021 https://bit.ly/3fnMbZr
 EUA têm inflação de 7%, a maior desde 1982 https://bit.ly/33h2zIL
O Estado de S. Paulo
 Governo quer liberar vaga de jovem aprendiz para quem não estuda https://bit.ly/3fhwL94
 Inflação no Brasil é a 3ª maior em ranking https://bit.ly/3toTfNu
 Com baixo estoque, laboratórios sugerem testes só para casos graves https://bit.ly/33xD1Xn
 Bolsonaro põe fim à trégua com STF e liga ministros à candidatura de Lula https://bit.ly/34CL59U
 Brasileiro confia pouco nas pessoas e isso freia avanços, aponta estudo https://bit.ly/3tl5URL
O Globo
 Marcando posição https://bit.ly/33vQz5Q
 Bolsonaro reabre arsenal de ataques contra instituições https://bit.ly/31XPTpA
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