Edição Nº 87/2020 – 29 a 31 de Agosto de 2020.
Diário do Comércio
 Indústria mineira mantém recuperação https://bit.ly/31Gk1CU
 FIEMG doa respiradores a hospital do Sul de Minas https://bit.ly/32EtWYV
 Gasmig equipara preço ao de São Paulo https://bit.ly/2YRH6k2
Rádio Itatiaia FM 95,7
 SENAI lança plataforma para ajudar quem procura emprego https://bit.ly/2ERzMxG
 Zema faz visita ao Triângulo https://bit.ly/3josh0e
Jornal Edição do Brasil
 FIEMG doa 100 ventiladores pulmonares ao governo federal https://bit.ly/3hQ0UMs
 Prefeitura de Juiz de Fora recebe doação de 27 ventiladores mecânicos da FIEMG https://bit.ly/32F3mPt
Agência CNI
 As Federações das Indústrias realizam doações para ajudar na luta contra a Covid-19 https://bit.ly/2ExX38o
TV Inter TV dos Vales Globo Cel Fabriciano
 FIEMG doa respiradores a hospitais de 24 cidades em Minas Gerais https://bit.ly/3hLM2yj
TV EPTV Sul de Minas Globo Varginha
 Dezessete cidades do Sul de Minas vão receber respiradores doados pela FIEMG https://bit.ly/3jugLjV
Gazeta de Varginha
 Federação das Industrias de Minas faz doação de 25 ventiladores pulmonares para Varginha
https://bit.ly/2G46Naz
 Proximidade entre ciência e indústria é essencial para avanço do país https://bit.ly/2QCOond
 FIEMG: avança a atividade industrial em Minas Gerais https://bit.ly/31IXuW7
G1 Sul de Minas
 Sul de MG recebe 207 respiradores em reforço no tratamento da Covid-19 https://glo.bo/3gGBFKV
Folha Uberaba
Inaugurada a fábrica de cerveja do Grupo Petrópolis em Uberaba https://bit.ly/3jHvTuH
Jornal da Manhã Uberaba
 Inauguração da cervejaria em Uberaba atrai políticos e lideranças classistas https://bit.ly/2EMgOsz
G1 Triângulo e Alto Paranaíba
 Zema visita Uberaba para entrega de equipamentos para combate à Covid-19 e inauguração de fábrica de cerveja
https://glo.bo/3lzMtyc
Gazeta Norte Mineira Montes Claros
 Norte de Minas recebe 100 respiradores doados pela FIEMG https://bit.ly/2EHJd31
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Gazeta Minas
 Avança a atividade industrial em Minas Gerais https://bit.ly/34V8nWy
Jornal Tribuna de Minas Juiz de Fora
 Relatório da FIEMG https://bit.ly/3jrIf9W
 Bom desempenho https://bit.ly/31KMbwG
Jornal Diário do Aço Ipatinga
 FIEMG continua ativa https://bit.ly/31GVU6Y
 ''Usiminas é orgulho nacional'', diz Bolsonaro durante solenidade em Ipatinga https://bit.ly/2Gh7NZj
Conexão Itajubá
 FIEMG faz doação de respiradores em Santa Rita do Sapucaí https://bit.ly/31Gmqxq
Barbacena em Tempo
 Santa Rita do Sapucaí recebe 25 respiradores doados pela FIEMG https://bit.ly/3bcg1wS
Minas em Foco
 Santa Rita do Sapucaí recebe 25 respiradores doados pela FIEMG https://bit.ly/2YPKoEs
Itajubá Notícias
 FIEMG doa 25 respiradores para hospitais de Itajubá. Equipamento é produzido na nossa cidade!
https://bit.ly/3gJiqR3
Jornal de Lavras
 FIEMG doou 30 respiradores para Lavras para reforçar no tratamento da Covid-19 https://bit.ly/3gRIkCl
Lavras.TV
 Lavras recebe 30 respiradores em reforço no tratamento da Covid-19 https://bit.ly/32MwPXQ
Mega Moveleiros
 Duráveis, exclusivos e sustentáveis: Móveis rústicos são opção para um lar mais charmoso https://bit.ly/2G5zP9M
O Popular.net
 Hospital São Lourenço recebe 15 respiradores doados pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
https://bit.ly/3gIZ2Um
Jornal O Registro
 SENAI de Extrema comemora 10 anos em novo prédio https://bit.ly/3gGF38B
Jornal Correio Centro Oeste
 Feito em Minas (Artigo Flávio Roscoe) https://bit.ly/2YKj2jd
O Tempo
 Zema envia novo projeto para reverter alterações na reforma https://bit.ly/31GlCZs
 Quatro milhões de lares já precisaram de ajuda financeira https://bit.ly/3jsS0Vq
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Hoje em Dia
 Um novo contraponto https://bit.ly/2QEtWCD
Estado de Minas
 Bolsonaro investe na inauguração de obras https://bit.ly/3bauF85
 Momento decisivo para a criação do TRF em Minas https://bit.ly/2ELAQDo
 "Concentração de receitas pela União" https://bit.ly/351fFIL
 "Chegou a hora de modernizar o Estado" https://bit.ly/34PkuEA
O Globo
 Investidores de olho em empresas sustentáveis https://bit.ly/2YLzVde
 Renda dos trabalhadores tem queda recorde e limita reação do consumo https://bit.ly/31JXRQ6
 "Debate no Brasil parece parado no tempo" https://bit.ly/3bcg77J
 Empresários defendem retomada da agenda liberal para sair da crise https://bit.ly/3jvHM6y
O Estado de S. Paulo
 Conheça os fundos que aproveitam a onda ESGF https://bit.ly/3lC6y6T
 Mercado de crédito de carbono entra na mira de empresas https://bit.ly/3jpNOFK
 Bolsonaro diz que auxílio é 'muito para quem paga' https://bit.ly/31NMxCN
Folha de S. Paulo
 Diante de impasse, Renda Brasil pode ficar de fora da proposta de Orçamento para 2021 https://bit.ly/3gJdeN3
 Questão é saber gastar, diz cientista político https://bit.ly/3hVXhUU
 Pandemia distorce custos da indústria e cria ambiente para alta da inflação https://bit.ly/2QFUELi
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