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  Band Minas 

 Entrevista com Flávio Roscoe, presidente da Fiemg https://bit.ly/3kWAay3  

 A indústria tá na vida, tá em tudo. Especial sobre a indústria em Minas https://bit.ly/3kYeu4C  
  
  Diário do Comércio 

 Investimento em startups https://bit.ly/2W9N3KI  

 Falta e alto custo de insumos ainda afetam setor https://bit.ly/3kY6Gjh  
 
  Estado de Minas 

 Minas registra sete dias sem mortes em 73% das cidades https://bit.ly/3kTI5w3  
 
  O Tempo 

 Projeto busca facilitar o crédito para mulheres empreendedoras https://bit.ly/3y7LIlV  

 Nome de Pacheco à Presidência ganha corpo nacionalmente https://bit.ly/2WdbE1c  

 Alunos do terceiro ano do ensino médio voltam as salas em agosto https://bit.ly/3x2fIOD  

 Copasa terá que devolver R$ 304 milhões para 569 mil clientes https://bit.ly/3eU1OYH  
 
  Rede Minas 

 Vagas sem candidatos: Mais de 300 mil vagas na indústria aguardam mão de obra qualificada 
https://bit.ly/3y5JmUC  

 Orquestra Sesiminas Musicoop apresenta "Os 3 Bês da Música" https://bit.ly/3rwMfeu  
 
  Cidade Conecta - BH 

 Tradição mineira na ponta dos dedos https://bit.ly/3BEaood  
 
  Jornal Edição do Brasil 

 Parceira com e-commerce facilita vendas dos pequenos produtores da Estrada Real https://bit.ly/3kQUxfV  

 Governo mineiro assina parceria com Fiemg e Senai https://bit.ly/3i2gaYY  
 
  Jornal da Cidade 

 Tradição mineira na ponta dos dedos https://bit.ly/3y4LQm6  
 
  Textile Industry 

 A indústria da moda é aliada no combate à Covid-19 https://bit.ly/3BO88uP  
 
  Gazeta dos Vales 

 Setubinha recebe câmaras frias para armazenar vacinas https://bit.ly/36W2lFc  
 
  Diário do Rio Doce 

 FIEMG visita Parque Científico e Tecnológico Figueira do Rio Doce https://bit.ly/3y3RLrB  
 
  Diário de Ouro Preto 

 Força Local promove capacitação gratuita para motorista de caminhão https://bit.ly/3i1PebG  
 
  Folha de Ponte Nova 

 Expectativa de parceria com o Senai https://bit.ly/2TxkWnM  

 Termo de Ajustamento de Conduta: Samarco conclui etapa de melhorias urbanas https://bit.ly/3rzJsBx  
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  Paracatu News 
 Kinross e SENAI promovem capacitação para mulheres em Programa de Aprendizagem Industrial 

https://bit.ly/3eV7xxh  

 

  TV Leste 

 Padarias precisam se reinventar para sobreviver durante a pandemia em MG https://bit.ly/2UDpf1F  

 
  ANTV 

 Andradas recebe de representantes da secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

https://bit.ly/3i1hTh1  

 

  TV Band 

 Indústria da mineração registra crescimento de 98% https://bit.ly/3zzsINy  
 ONS prevê dificuldade de atender demanda de energia em novembro e país pode ter que aumentar importação 

https://bit.ly/3x5tWyn  

 

  SBT 

 Vendas de carros elétricos crescem 490% no Brasil https://bit.ly/3iPgbPd  

 
  Folha de S. Paulo 

 Bolsonaro negocia com Senado acordos para destravar indicações https://bit.ly/3zB7TB7  

 Caminhoneiros iniciam atos no país, mas adesão à greve é incerta https://bit.ly/3iMEMEc  

 Governo estuda adiar vinculação entre novo Bolsa Família e refoma do Imposto de Renda https://bit.ly/3BCQREN  

 Cervejarias esperam alta nas vendas, mas sofrem com custos https://bit.ly/3iJ5PQJ  

 Inflação e desemprego afetam até o básico feijão com arroz na pandemia https://bit.ly/3zBBiuS  

 Manifestantes voltam às ruas pelo impeachment, adesão é menor https://bit.ly/3BI2lqC  

 Após ganhar espaço do Planalto, centrão pressiona para recriar Planejamento https://bit.ly/36XqBqv  

 Consumidor pode pagar mais R$ 3,6 bi na conta de energia para evitar apagão https://bit.ly/370y1cw  

 Novo ministério para Onyx ameaça tirar 855 do orçamento da Economia https://bit.ly/3eWjfI3  

 Pandemia despertou mais o consumidor para estilo de vida sustentável https://bit.ly/3zwTZjx  

 

  O Estado de S. Paulo 

 Dez de 13 setores da indústria já retomaram nível anterior à pandemia https://bit.ly/2UGiR9V  

 PIB pode crescer 1,6% com redução de IR para empresas, indica estudo https://bit.ly/2UOhRjZ  

 Setores fazem pressão por volta do horário de verão https://bit.ly/3iPhJZx  

 

  O Globo 
 Reforma administrativa deveria ser a prioridade do governo no Congresso https://bit.ly/3eRFleE  

 

  Correio Braziliense 

 Inflação em julho segue acelerada https://bit.ly/3kSW3hH  

 

  Finanças Yahoo! 
 'Temos que passar a faca no Sistema S', diz secretário de Guedes sobre bolsa para jovens https://bit.ly/3i2TWGl  

 

  Revista Dinheiro 

 Brasil retrocede na agenda 2030 https://bit.ly/3kSTCM5  
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