Edição Nº 85/2020 – 27 de Agosto de 2020

Diário do Comércio
 Bolsonaro e Zema religam alto-forno em Ipatinga https://bit.ly/3b3HH72
 Usiminas religa alto-forno 1 da planta de Ipatinga https://bit.ly/2EzkzRT
 PLC 46 é rejeitado em comissão da ALMG https://bit.ly/2En81NW
 Deputados aprovam a criação do TRF-6 em Minas Gerais https://bit.ly/3b3tEhP
 Imposto proposto por Paulo Guedes inclui todas as transações https://bit.ly/3bdilnH
R7


Federação das Indústrias de MG doa respiradores para o Governo Federal https://bit.ly/3llmKJH

Rádio Itatiaia FM 95,7
 Bolsonaro participa de cerimônia de retomada de produção de aço da Usiminas https://bit.ly/3jkjsoh
 Combate ao fumo e mais qualidade de vida https://bit.ly/2Qsw4Nw
Estado de Minas
 Minas Gerais unida jamais será vencida. E agora com um tribunal federal https://bit.ly/3lo1KSz
 Câmara aprova TRF para Minas Gerais https://bit.ly/3lpKJav
 Reforma a caminho do plenário da Assembleia https://bit.ly/3lnwoeK
 Bolsonaro exige nova proposta para o Renda Brasil https://bit.ly/2QHx1SB
O Tempo
 Live do Tempo recebe Emir Cadar Filho, presidente da BRASINFRA e do SICEPOT-MG https://bit.ly/2QtpyGt
 Câmara aprova criação do Tribunal Regional Federal em Minas (TRF-6) https://bit.ly/2FXwCch
Diário do Aço
 FIEMG doa cem ventiladores pulmonares ao governo federal https://bit.ly/2YEMBm4
Diário Regional Juiz de Fora
 Prefeitura de Juiz de Fora recebe doação de 27 ventiladores mecânicos da FIEMG https://bit.ly/3lmhmWP
Portal Amirt
 Federação das Indústrias de Minas doa 100 respiradores para o Governo Federal https://bit.ly/3gyeK4x
 FAPI 2020 busca orientar empresários mineiros sobre práticas ambientais; se inscreva https://bit.ly/2QrgUs7
Portal Onda Sul
 Federação das Indústrias de Minas doa 100 respiradores para o Governo Federal https://bit.ly/2QArTiJ
Jornal Clarim
 Federação das Indústrias doa 100 ventiladores pulmonares ao governo federal https://bit.ly/3jmMseS
Jornal Correio Centro Oeste
 Federação das Indústrias doa 100 ventiladores pulmonares ao governo federal https://bit.ly/3lmpgPS
Silmara de Freitas
 Usiminas reativa alto-forno 1 na presença do presidente Jair Bolsonaro, governador Romeu Zema e do presidente
da FIEMG, Flávio Roscoe https://bit.ly/32vVYFR
Revista Mais Vip
 Em Ipatinga, FIEMG doa 100 ventiladores ao governo federal https://bit.ly/2FT9QST
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Blog Ultimasnoticias
 Federação das Indústrias doa 100 ventiladores pulmonares ao governo federal https://bit.ly/3htN7uF
Zug


Federação das Indústrias doa 100 ventiladores pulmonares ao governo federal https://bit.ly/3jhHLmK

Blog Raquel de Carvalho
 O momento é de retomada da atividade produtiva https://bit.ly/31vyTny
Jornal de Uberaba
 Romeu Zema e presidente Jair Bolsonaro participam de evento em Ipatinga, no Vale do Aço https://bit.ly/3gznGq4
Gazeta de Varginha
 STF derruba Taxa de Incêndio em MG https://bit.ly/3b0icDO
 MG começa a recuperar a economia https://bit.ly/3hBgStv
BarbacenaMais
 Aberto o edital para a 3ª jornada FIEMG Lab 4.0 https://bit.ly/2YBYklC
O CorvoVeloz
 Tacom, que desenvolveu e fabrica respiradores inteligentes, é homenageada pela
https://bit.ly/3logvFa

Câmara de Itajubá

Hoje em Dia
 Reforma leva uma 'bomba' e deixa governo em alerta https://bit.ly/3jhxM0L
Folha de S. Paulo
 Em processo de fritura, Guedes quer escalonar pagamentos do Renda Brasil https://bit.ly/32y0vYe
 Senado rejeita adiar Lei de Proteção de Dados para dezembro https://bit.ly/2Qwi6KQ
 Imposto será amplo, diz assessora de Guedes https://bit.ly/3gz7AwL
 Gilmar Mendes propõe Selic para corrigir ação trabalhista https://bit.ly/2QvvWNu
O Estado de S. Paulo
 'Imposto sobre transações não vai ser só sobre digital' https://bit.ly/34GqpvI
 Câmara dá aval para novo tribunal federal em Minas https://bit.ly/31uFM8C
 Bolsonaro pressiona Guedes por Renda Brasil sem cortes em benefícios sociais https://bit.ly/34BNbEW
 Reforma tributária sem reforma administrativa? https://bit.ly/2G3U0VN
 BNDES estuda concessão de florestas https://bit.ly/3lmtpDq
 Com tensão no governo, dólar vai a R$ 5,61 e bolsa cai 1,4% https://bit.ly/3gy6HVe
O Globo
 Câmara aprova criação de novo TRF em Minas https://bit.ly/2EzrgDv
 Renda Brasil. Bolsonaro recusa proposta de Guedes, e governo nega possível saída do ministro
https://bit.ly/2Ezryu5
 Governo quer cobrar novo imposto de forma ampla https://bit.ly/34D1JUX
Correio Braziliense
 CPMF sobre todas as transações https://bit.ly/2G2rjbM
 Fritura pública do ex-superministro https://bit.ly/2EuitD2
 Maia diz ser correta decisão de Bolsonaro https://bit.ly/2QuyHi2
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