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  Jornal O Tempo 

 Sérgio Pererê, Vitor Santana e Orquestra SESIMINAS homenageiam Dorival Caymmi https://shortest.link/3Gb0 

 Tributo ao mestre Caymmi - Teatro SESIMINAS https://shortest.link/3Gbt 

 CSN contrata assessoria financeira para avaliar a Samarco https://shortest.link/3GaQ 

 

  Diário do Comércio 

 Curta DC Mais - Tributo ao mestre Caymmi https://shortest.link/3Gbv 

 Lançamento de linha destinada a acelerar inovação em conectividade veicular marca evento do Programa Rota 

2030, sediado na UFMG https://shortest.link/3Gaa 

 Governo de Minas e CDL-BH lançam InvestBH https://shortest.link/3GaM 

 

  Rádio Inconfidência 

 Entrevista com Sérgio Pererê e Rafael Guimarães - Canções Praieiras e Orquestra SESIMINAS 

https://shortest.link/3GaX 

 

  Rádio Band - BH 

 Fábio Veras (Sindinfor-MG), falando sobre a tecnologia 5G em Minas https://shortest.link/3Gbj 

 Homenagem às canções de Dorival Caymmi reúne Sérgio Pererê, Vitor Santana e Orquestra SSESIMINAS 

https://shortest.link/3QGP 

 Analise Politica: PEC do tombamento da Serra do Curral avançando na ALMG https://shortest.link/3GaE 

 Governo não irá se manifestar sobre ação do MPF que pede suspensão das licenças concedidas a Tamisa 

https://shortest.link/3GaY 

 

  Jornal Estado de Minas 

 Denise Fraga traz solo Eu de você aos palcos de BH https://shortest.link/3Gbw 

 Serra do Curral: Persistência em minerar rende R$ 1,2 milhão em multas https://shortest.link/3GaN 

 Contagem aciona MPF para suspender edital do Rodoanel https://shortest.link/3Gbl 

 

  Site BH Eventos 

 "Encontros Musicais" apresenta: "Canções Praieiras" de Dorival Caymmi com Vitor Santana, Sérgio Pererê e 

Orquestra SESIMINAS https://shortest.link/3Gbz 

 Multi-artista mineira Letícia Coelho lança o filme "Brota", concebido a partir de seu primeiro disco - Teatro de 

Bolso SESIMINAS https://shortest.link/3QG9 

 Masterclass Homer em BH - com a consultora e mentora imobiliária Arlene Gomes https://shortest.link/3Gby 

 

  Jornal Hoje em Dia 

 Empresários e parlamentares discutem carga tributária em reunião da Assembleia de Minas 

https://shortest.link/3Gb7 
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  Agenda BH 

 Jonas Bloch participa de debate sobre turismo sustentável 28/06 https://shortest.link/3QGX 

 

  Gazeta de Varginha 

 Câmara da Indústria da Comunicação promove workshop  https://shortest.link/3QFS 

 FIEMG oferece curso "ESG para Pequenas e Médias Empresas", todo on-line https://shortest.link/3Ga1 

 Produção e emprego crescem em maio https://shortest.link/3GbD 

 

  Jornal de Notícias 

 Curso como ser expert em venda https://shortest.link/3QFX 

 

  Site Belotour 

 Trem Caipira Festa Junina - SESI MAO https://shortest.link/3QG7 

 

  TV Integração 

 Workshop de fiscalização ambiental: FIEMG em Divinópolis sediou o evento https://shortest.link/3Ga5 

 Toda Bossa, Toda Nova: Hoje terá música, balé, live pating e poesia em Uberaba - Teatro SESIMINAS 

https://shortest.link/3Ga6 

 

  Site WebTerra 

 Workshop vai instruir indústrias sobre fiscalização ambiental https://shortest.link/3QGe 

 

  Portal Meio Ambiente 

 Programa FAPI 2022 chega à 6ª edição orientando a indústria para as melhores práticas ambientais 

https://shortest.link/3Gbf 

 

  Site SEMAD 

 Programa FAPI 2022 chega à 6ª edição orientando a indústria para as melhores práticas ambientais 

https://shortest.link/3Gbi 

 

  Jornal Vale Net 

 Delegação de Ipatinga viaja para participar do JEMG Paralímpico https://shortest.link/3Gah 

 

  Site Prefeitura Mucipal de Mariana 

 Inclusão Produtiva da Mulher insere mais 40 mulheres no Programa https://shortest.link/3Gai 

http://www.sinpapel.com.br/
mailto:sinpapel@fiemg.com.br
https://shortest.link/3QGX
https://shortest.link/3QFS
https://shortest.link/3Ga1
https://shortest.link/3GbD
https://shortest.link/3QFX
https://shortest.link/3QG7
https://shortest.link/3Ga5
https://shortest.link/3Ga6
https://shortest.link/3QGe
https://shortest.link/3Gbf
https://shortest.link/3Gbi
https://shortest.link/3Gah
https://shortest.link/3Gai

