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Diário do Comércio 

 Startup acelerada pelo FIEMG Lab é comprada por grupo catarinense https://bit.ly/3eUn9PM 

 MG e China : um olhar para o passado para pensar o futuro https://bit.ly/3ilnixD 

 Extrema recebe projeto logístico de R$ 350 milhões https://bit.ly/38jXqxA 

 Indústria brasileira apresenta crescimento em junho, aponta PMI https://bit.ly/2Zzlx7o 
 

O Tempo 

 Colégios Bernoulli e Santo Antônio lideram ranking nacional do Enem 2019 https://bit.ly/38sVnYg 
 

Rádio Inconfidência AM 880 

 Conheça roteiros incríveis sem sair de casa https://bit.ly/2O1pqgl 
 

Coisas de Agora 

 FIAT Chrysler Automóveis se une ao FIEMG Lab para acelerar inovação https://bit.ly/2CW9tWc 
 

Auto Indústria 

 FCA e FIEMG Lab juntas para acelerar startups https://bit.ly/3gw6ClB 
 

Agência CNI 

 Torneio SESI de Robótica se despede da temporada 'Cidades Inteligentes' https://bit.ly/3eWiAUU 
 

Folha de S. Paulo 

 Colégio particular de MG lidera ranking do Enem 2019, mostra levantamento da Folha; notas caem 
https://bit.ly/3iuIXDV 

 Indústrias do Mercosul pedem diálogo com governos do bloco https://bit.ly/2NOrBDJ 
 

Carta de Notícias 

 FIEMG oferece linha de crédito para micro e pequenas empresas via Pronampe https://bit.ly/31EnpP0 
 

Amis 

 Supermercados têm encontro virtual com pequenos fornecedores da Zona da Mata 
https://bit.ly/2YQSVaz 

 

Gazeta de Varginha 

 SESI-MG participa do Venda Mais FIEMG Virtual https://bit.ly/31DuSxC 
 

TV Rede Globo Nacional 

 Pesquisa CNI/FSB mostra onde a indústria fez mudanças https://bit.ly/2BVEp8K 
 

TV BandNews 

 Pesquisa mostra a intenção dos empresários https://bit.ly/2C3J08D 
 

Estado de Minas 
Oposição quer fatiar a reforma https://bit.ly/3is8qxM 
  

O Estado de S. Paulo 

 Mais sobre a gravíssima situação da economia brasileira https://bit.ly/2ZBuZaG 

 Balança tem superávit de US$ 7,46 bi em junho https://bit.ly/3goejtF 

 Programa de crédito para pequeno negócio destina 3,4% da verba https://bit.ly/2AsePYy 
 Em busca de agenda positiva, governo vai anunciar mais 30 obras https://bit.ly/3gjbuKt 
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