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Edição Nº 91/2020  –  04 de Setembro de 2020 

 
 

  Diário do Comércio 

 Reforma administrativa entra em debate https://bit.ly/32UCzP6  

 Faturamento do setor em MG avança pelo 3º mês consecutivo https://bit.ly/31XZDgz  

 Expo Móveis Rústicos acontece este mês https://bit.ly/3jMmLot  

 Deputados retiram a cisão do Ipsemg da reforma https://bit.ly/3gVE6JT  

 

  Rádio Itatiaia FM 95,7 

 Setembro Amarelo: entenda a sua importância https://bit.ly/2F8drvT  

 Indústria brasileira reage e cresce 8% em julho, diz IBGE https://bit.ly/2QV1igQ  

 

  Agência Minas 

 Governo lança edição 2020 do Programa de Fiscalização Preventiva na Indústria em parceria com FIEMG 

https://bit.ly/3h5N87e  

 

  Revista Ecológico Online  

 Semad, PM e FIEMG lançam edição 2020 do Programa de Fiscalização Preventiva na Indústria 

https://bit.ly/3hTOhQl  

 

  Sinduscon – MG 

 Fim de Tarde Sinduscon-MG: BH terá feirão de imóveis on-line na edição 2020 do Minascon https://bit.ly/3jJCNzp  

 

  O Debate  

 3ª Jornada FIEMG Lab 4.0 https://bit.ly/3buciLe  

 

  TV Integração Uberlândia 

 FIEMG Regional Vale do Paranaíba realiza a doação de 58 ventiladores pulmonares https://bit.ly/32YfStf  

 

  TV Band Triângulo - Uberaba 

 FIEMG distribui respiradores em cidades do Triângulo e Alto Paranaíba https://bit.ly/3lRY5Nh  

 

  TV Alterosa - SBT - Divinópolis  

 FIEMG entrega mais de 100 respiradores a cidades do Centro-Oeste de MG https://bit.ly/2QTIT3R  

 

  Jornal Agora - Divinópolis 

 Mais de 10 mil casos notificados e 4 mortes confirmadas em dois dias https://bit.ly/3lRxu2Q  

 

  G37  

 Indústria mineira busca regularização ambiental https://bit.ly/32WoiBF  
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  Portal Amirt 

 Governo Federal elogia iniciativas da FIEMG https://bit.ly/3hWyBfg  

 Contra Covid-19: Complexo de saúde São João e UPA recebem 35 respiradores pulmonares https://bit.ly/31SDTCI  

 Programa seleciona startups que vão desenvolver soluções para grandes grupos empresariais 

https://bit.ly/2F6polM  

 FIEMG doa mais 199 respiradores para cidades mineiras https://bit.ly/3hZOn91  

 

  Gazeta de Varginha 

 Trabalho da FIEMG é destacado pelo governo federal https://bit.ly/2DrABgm  

 

  Gazeta Norte Mineira - Montes Claros 

 Carlos Pimenta agradece respiradores e destaca Montes Claros https://bit.ly/2GpfdJL  

 

  Jornal de Notícias - Montes Claros 

 FIEMG entrega respiradores para hospitais da região https://bit.ly/2QWK0zP  

 Respiradores https://bit.ly/356REzY  

 

  Patos em Destaque 

 Respiradores doados pela FIEMG chegam ao Alto Paranaíba e Noroeste https://bit.ly/2GrDu1T  

 

  Patos Hoje  

 Patos de Minas recebe mais 25 respiradores doados pela Federação das Indústrias de Minas 

https://bit.ly/2Z7hFLt  

 

  BarbacenaMais 

 Dia da família é comemorado pelo SESI com programação especial no drive-in https://bit.ly/32W7IBU  

 

  Silmara de Freitas 

 FIEMG e Usiminas doam 25 respiradores para o Hospital Márcio Cunha https://bit.ly/3jMHwjK  

  

  Blog Raquel de Carvalho 

 FIEMG e Usiminas doam 25 respiradores para o Hospital Márcio Cunha https://bit.ly/3i5B07y  

 

  Portal Hospitais Brasil 

 AngloGold Ashanti entrega respiradores para hospitais no combate à Covid-19 https://bit.ly/3lPh1ft  

 

  Jornal Cidade  

 Mais de 140 respiradores são doados para cidades da região Centro-Oeste mineira https://bit.ly/32Ytu7P  

 

  Jornal Andradas Hoje Online  

 Santa Casa de Andradas recebe doação de 10 ventilares da FIEMG https://bit.ly/2F5y1NL  
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  Estadão  

 Ecologia industrial: o ganha-ganha para as indústrias e o planeta https://bit.ly/3gXcwf9  

 

  Estado de Minas 

 Alvos da reforma são fim de estabilidade e 'penduricalhos' https://bit.ly/35iuzdN  

 

  O Tempo  

 Reforma administrativa cria cinco vínculos para servidores https://bit.ly/2GweA1h  

 Oposição derruba MGPrev e preserva a atuação do Ipsemg https://bit.ly/3h1mUTb  

 

  Veja 

 O remédio certo https://bit.ly/2QUfNkP  

 

  O Estado de S. Paulo 

 Abandono do teto causa recessão e eleva juros e inflação, diz economia https://bit.ly/354rqxS  

 Reforma torna contratação e dispensa de servidores públicos mais flexíveis https://bit.ly/3gSVgru  

 Ibovespa reflete tombo nos EUA; dólar tem queda https://bit.ly/35bpi7L  

 Produção industrial cresce 8% em julho, na 3ª alta consecutiva https://bit.ly/358D4I2  

 

  O Globo 

 Presidente de bancos debatem a defesa da Amazônia https://bit.ly/3gWhQzn  

 

  Diário de S. Paulo 

 Banco Central apresenta cédula de R$ 200 https://bit.ly/3brQlwp  

 

  Correio Braziliense 

 PIB, reformas e empregos https://bit.ly/3lNItdv  

 

  Folha de S. Paulo 

 Brasil atinge menor participação na produção industrial mundial desde 1990, diz CNI https://bit.ly/3lPrNCu  
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