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 Rádio Itatiaia 

 Presidente da FIEMG aguarda que o STF decida pela constitucionalidade da cobrança da taxa de incêndio em MG 
https://bit.ly/3keqRH8 

 
 Diário do Comércio 

 Respiradores da Tacom são homologados pela Anvisa https://bit.ly/3iaNwlN 

 Nova CPMF é criticada por senadores https://bit.ly/39S9uXK 
 
 Hoje em Dia 

 Anvisa homologa respirador criado por empresa mineira; 1,5 mil peças serão doadas ao Estado 
https://bit.ly/31kP9Gq 

 
 Rádio Alvorada 

 Respiradores produzidos pela Tacom, com apoio da FIEMG, são homologados pela Anvisa https://bit.ly/39TF3jT 
 
 Even More 

 A nova organização do calendário nacional e a digitalização das semanas de moda https://bit.ly/39UXzZ0 
 
 Visão da Moda 

 Minas Trend Live https://bit.ly/2EJiRxi 
 
 Cine Planeta 

 Minas Trend Live maior evento da cadeia produtiva da moda no Brasil https://bit.ly/3i4MuaO 
 
Jornal Tribuna de Minas - Juiz de Fora 

 Tecnologia mineira https://bit.ly/30qYaP5 
 
 Diário do Rio Doce 

 Respiradores produzidos pela Tacom, com apoio da FIEMG, são homologados pela Anvisa https://bit.ly/31haKjl 
 
 TV Inter TV dos Vales / Globo - Cel Fabriciano  

 Escola SESI oferece vagas gratuitas para o projeto 'Enem Conectado' em Governador Valadares 
https://bit.ly/3hZOMIa 

 
 Jornal de Uberaba - Uberaba 

 Centro Cultural Sesiminas faz pesquisa sobre implantação de cursos técnicos na área cultural 
https://bit.ly/39UwEwt 

 
 Patos em Destaque 

 FIEMG doa álcool e máscaras para entidades do Noroeste de Minas https://bit.ly/39XdeHe 
 
 G37 

 FIEMG doa mais uma remessa de máscaras e álcool ao Complexo de Saúde São João de Deus 
https://bit.ly/2PmSVKb 
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 Gazeta do Triângulo 

 Respiradores produzidos pela Tacom, com apoio da FIEMG, são homologados pela Anvisa https://bit.ly/30p5UkL 
 
 A Folha Regional 

 Respiradores produzidos pela Tacom, com apoio da FIEMG, são homologados pela Anvisa https://bit.ly/3gFOG8B 
 
 Diário Tribuna 

 Respiradores produzidos pela Tacom, com apoio da FIEMG, são homologados pela Anvisa https://bit.ly/39T0cKW 
 
 Folha de Sabará 

 Respiradores produzidos pela Tacom, com apoio da FIEMG, são homologados pela Anvisa https://bit.ly/31i5Mmb 
 
 Jornal Correio da Cidade 

 Respiradores produzidos pela Tacom, com apoio da FIEMG, são homologados pela Anvisa https://bit.ly/31hgb1E 
 
 Agência CNI 

 600 indústrias foram selecionadas para receber consultoria gratuita do SENAI em fabricação de EPIs 
https://bit.ly/3hZKq3M 

 
 Blog Ultimasnoticias 

 SENAI oferece curso gratuito a distância sobre segurança cibernética https://bit.ly/3kaxeuP 
 
 Estado de Minas 

 A passos de tartaruga https://bit.ly/2PqvShv 
 
 Veja 

 Indústria aponta crescimento recorde em julho após retomada econômica https://bit.ly/2DgotyE 
 

 Correio Braziliense 

 Expectativa de redução de 0,25 ponto e Selic em 2% https://bit.ly/3ibvHTl 
 

 O Globo 

 Parlamentares querem que governo abra números da reforma https://bit.ly/39VcYIR 

 Guedes monta estratégia para novo imposto https://bit.ly/3fwAUDE 

 Balança comercial de julho tem o maior superávit desde 1989 https://bit.ly/3guE3oH 

 Auxílio emergencial - Governo cogita estender benefício até dezembro com valor menor https://bit.ly/31kyTW2 
 

 O Estado de S. Paulo 

 Por apoio à CPMF, Guedes vai propor cortar à metade tributos sobre salários https://bit.ly/30p9P0X 

 Câmara prepara votação de texto sobre FGTS https://bit.ly/3i7Cuh3 

 Governo estuda estender socorro até o fim de 2020 https://bit.ly/3i4PSCy 
 

 Folha de S. Paulo 

 Por pressão, governo estuda prorrogar auxílio emergencial até dezembro https://bit.ly/2XqJMod 

 Pandemia ajuda a fragmentar cadeia produtiva entre Brasil e Argentina https://bit.ly/31mclo5 

 Congresso deve limitar plano para tirar infraestrutura do teto de gastos https://bit.ly/39SbgYU 
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