
 

  
   

Rua Bernardo Guimarães, 63 - 3º Andar | CEP: 30140-080 | Belo Horizonte – MG 
www.sinpapel.com.br  |  sinpapel@fiemg.com.br  

 

  

Edição  Nº  079/2022  –  27  de  maio  de  2022 
 

  Site Agência Minas 

 Governador destaca atração de investimentos e geração de empregos nas comemorações do Dia da Indústria 

2022 https://bit.ly/3LSj1j0 

 

  Rádio CBN 

 Bolsonaro diz que pretende recriar Ministério da Indústria e Comércio http://glo.bo/3NGGYes 

 

  Rádio Jovem Pan 

 Bolsonaro promete recriação do Ministério da Indústria e do Comércio https://bit.ly/3t0floq 

 

  Rádio Itatiaia 

 Multidão recebe Presidente Bolsonaro no aeroporto da Pampulha em Belo Horizonte https://bit.ly/38upSBy 

 Presidente Bolsonaro em Belo Horizonte para a posse da Diretoria da FIEMG https://bit.ly/3yZlu8t 

 Bolsonaro vem a Minas para entregar moradias e participar de cerimônia de posse na FIEMG 

https://bit.ly/38Ub4fF 

 Bolsonaro critica governos do PT e disse que política externa 'nunca esteve tão bem' https://bit.ly/3sXeGUL 

 

  Rádio Super 

 FIEMG celebra Dia da Indústria e tem presença do presidente Jair Bolsonaro https://bit.ly/3PXdZVE 

 

  Rádio 98FM 

 Bolsonaro vai participar de entrega de moradias em Coronel Fabriciano nesta quinta (26) https://bit.ly/3Goakvs 

 Câmara aprova projeto que estabelece teto de 17% para o ICMS https://bit.ly/38p5kKH 

 

  Rádio Band - BH 

 Bolsonaro participa da inauguração de residencial com 500 moradias populares em Coronel Fabriciano 

https://bit.ly/3z3fKuj 

 

  Rádio Inconfidência 

 Jair Bolsonaro cumpre agenda oficial em Minas Gerais https://bit.ly/3LSbSPI 

 

  Rádio América 

 Bolsonaro entrega moradias para 2 mil pessoas em Coronel Fabriciano https://bit.ly/3GqRxzV 

 

  TV Rede Minas 

 Bolsonaro em Minas: presidente visitou a região do Vale do Aço e participará de evento da FIEMG em Belo 

Horizonte https://bit.ly/3zapAKK 

 

  TV Record Minas 

 Evento na FIEMG: presidente Jair Bolsonaro está em Belo Horizonte https://bit.ly/3LN0nch 

 

  Carta Capital 

 Bolsonaro faz novo aceno a Zema e diz que 'em time que está ganhando não se mexe' https://bit.ly/3wOsDqx 
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  Jornal O Tempo 

 Apoiadores de Bolsonaro esperam presidente no aeroporto da Pampulha https://bit.ly/38MVrGY 
 Bolsonaro não cita Viana e ataca esquerda durante discurso em Fabriciano https://bit.ly/39XDxkQ 
 Bolsonaro levanta a mão de Zema durante evento da FIEMG em BH https://bit.ly/3wSf0GP 
 Bolsonaro anuncia a recriação do Ministério da Indústria e do Comércio https://bit.ly/3GrybdR 

 
  Jornal Hoje em Dia 

 Em evento da FIEMG, Bolsonaro promete recriar Ministério da Indústria e Comércio https://bit.ly/3POHeda 
 Dia de acenos para Minas https://bit.ly/3lN9j6T 

 
  TV Inter dos Vales 

 Bolsonaro participa da entrega de 500 moradias para famílias de baixa renda em Coronel Fabriciano 
https://bit.ly/38sh6ny 

 
  TV Band Minas 

 Bolsonaro em Minas Gerais: presidente se encontra com Zema e Carlos Viana https://bit.ly/3t17M0W 
 
  Jornal Correio Braziliense 

 Indústria pode ganhar ministério https://bit.ly/3t1eDrc 
 
  Jornal da Manhã 

 Colhendo conquistas: conheça a trajetória de Eli Foscarini, o "Mérito Industrial 2020" https://bit.ly/3N1uf6c 
 Robert Lyra recebe título de "Industrial do Ano 2022" https://bit.ly/3wSh8ON 

 
  Portal UOL 

 Em evento a industriais, Bolsonaro fala em recriar Ministério da Indústria https://bit.ly/3lRUa40 
 Bolsonaro participa da posse da diretoria da FIEMG https://bit.ly/3LPCyQV 

 
  Site Head Topics 

 Bolsonaro faz novo aceno a Zema e diz que 'em time que está ganhando não se mexe' https://bit.ly/3wSzaPZ 
 Bolsonaro diz que pretende recriar Ministério da Indústria e Comércio https://bit.ly/38RaAXu 

 
  Site BHAZ 

 Bolsonaro ergue braço de Zema durante evento em BH e sinaliza apoio ao governador de Minas 
https://bit.ly/3GtD99R 

 
  Jornal Interação 

 CBMM, em parceria com o SESI SENAI, anuncia segunda fase do Programa de Qualificação Profissional 
https://bit.ly/3z6VXdo 

 
  Blog do PCO 

 Bolsonaro em BH https://bit.ly/3MWoqGP 
 
  Folha Política 

 Bolsonaro é aclamado em discurso a industriais em Minas Gerais e afirma: ‘em time que está ganhando não se 
mexe’ https://bit.ly/3Gnu16M 

 
  Agência Estado 

 Bolsonaro promete recriar Ministério da Indústria e Comércio ainda em 2022 https://bit.ly/3z3zWfv 
 
  TV SBT 

 Tecnologia 5G deve chegar às capitais em agosto https://bit.ly/3PMeu4D 
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