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  Diário do Comércio 

 Veto à desoneração da folha é prorrogado https://bit.ly/3kZsJDy  

 ''Estado, da forma que está, não vem funcionando'' (live com a presidente do Conselho de Relações do 

Trabalho da FIEMG, Erika Morreale) https://bit.ly/3euy7vO   

 Setor registra demanda aquecida em Minas Gerais https://bit.ly/3pa9ycG  

 Instituições discutem alternativas de financiamento na pandemia https://bit.ly/2TZQDTe  

 Setor cresce em setembro pelo 5º mês https://bit.ly/2I79ysV  

 E-commerce pode alavancar a indústria nacional? https://bit.ly/3etFx2l  

 

  Estado de Minas 

 Empresas terão benefício de folha desonerada até 2021 https://bit.ly/3l5tPxu  

 Protecionismo e câmbio põem em xeque as vendas aos EUA https://bit.ly/2GuelnB  

 

  Hoje em Dia 

 Desoneração prorrogada https://bit.ly/364k4cA  

 

  O Tempo 

 Desoneração da folha para 17 setores vai até 2021 https://bit.ly/38cQpAL  

 

  R7 

FIEMG realiza debate entre os candidatos à Prefeitura de BH https://bit.ly/364dOBL  

 

  G1 

Eleições 2020: veja agenda dos candidatos a prefeito de Belo Horizonte nesta quinta-feira (5) 

https://glo.bo/2HXaT5V  

 

  Rádio 98 FM 

 SESI em 1 minuto https://bit.ly/38eVPLm  

 Rádio 98 FM e FIEMG promovem dois debates com candidatos à prefeitura de Belo Horizonte 

https://bit.ly/3evdNuw  

 Show da Casa Própria Minascon 2020 http://abre.ai/bJWM  

 

  Rádio 102,9 FM 

 FIEMG realiza dois debates com concorrentes à prefeitura de BH http://abre.ai/bJWO  

 

  A Folha Regional 

 FIEMG celebra derrubada de vetos que prejudicam a produtividade no país https://bit.ly/2JEx01n  
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  Sinduscon 

 Minascon 2020 apresenta inovações e tendências para a construção civil https://bit.ly/32hovzM  

 

  JorNow 

 MRV e Direcional Engenharia são destaques no Show da Casa Própria em Belo Horizonte 

https://bit.ly/3664lKf  

 

  Portal Belo Horizonte 

 MRV e Direcional Engenharia são destaques no Show da Casa Própria em Belo Horizonte 

https://bit.ly/3mOjrKW  

 

  Brasil 61 

 Confiança dos empresários da indústria mineira se aproxima do patamar anterior à pandemia 

https://bit.ly/2I0JorD  

 

  Valor Agregado 

 Como a inovação aberta pode fortalecer o ecossistema de startups? https://bit.ly/365kZtj  

 

  Jornal de Notícias - Montes Claros 

 As fotos e os fatos https://bit.ly/2Ibo4zy  

 Premiação https://bit.ly/2JB5H81  

 

  Gazeta de Varginha 

 FIEMG recebe premiação pelo apoio no desenvolvimento de respiradores pulmonares 

https://bit.ly/3oYgxFt  

 

  Agência CNI 

 Belo Horizonte recebe exposição inédita e gratuita de arte contemporânea brasileira 

https://bit.ly/3p7EvhJ  

 

  Folha de S. Paulo 

 Congresso derruba veto de Bolsonaro à desoneração https://bit.ly/2I8p1cj  

 Indústria cresce pelo 5º mês e zera perdas da pandemia https://bit.ly/2I8pefB  

 Petrobras reajusta em 33% preço do gás natural vendido às distribuidoras https://bit.ly/3l21bxk  

 Rogério Marinho defende a privatização de fundos de desenvolvimento regionais https://bit.ly/369vyvh  

 Inflação dos alimentos no ano é a maior desde o Real https://bit.ly/32fXNaS  

 Sem "onda azul" nos EUA, ações de big tech disparam https://bit.ly/2HYh5us   
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  O Estado de S. Paulo 

 Congresso derruba veto de Bolsonaro e desoneração da folha segue até 2021 https://bit.ly/32g7LZG  

 Congresso aprova R$ 27 bi para orçamento https://bit.ly/32gY119   

 Biden ganha Estados-chave e garante: 'Ninguém vai tirar nossa democracia' https://bit.ly/3l4iVZ0   

 Desempregados não terão parcelas extras de seguro https://bit.ly/3mVSt44  

 Produção industrial deixa para trás perdas com pandemia https://bit.ly/2HYXPNr  

 Economia prevê PIB de 3% com emprego, crédito e fiscal https://bit.ly/3k7mfkQ  

 

  O Globo 

 Congresso derruba veto e garante desoneração da folha até o fim de 2021 https://bit.ly/32gfczW  

 Governo rejeita extensão do seguro-desemprego https://bit.ly/36aZuYh  

 Alta do INPC cortará R$ 20 bi do Orçamento, estima BTG https://bit.ly/3evSpVC  

 

  Correio Braziliense 

 Desoneração da folha é mantida por 1 ano https://bit.ly/3etEpf5  

 Indústria volta ao pré-pandemia https://bit.ly/350VhXA  

 Guedes garante que país terá moeda digital https://bit.ly/2TXlcJu  

 Refis deve reaquecer a economia https://bit.ly/2IaNtd4  

 Bolsonaro: vacinas terão tratamento igual https://bit.ly/2U9srOJ  

 Mercado contabiliza efeitos da onda azul https://bit.ly/368nlYw   

 Risco para balança Brasil-EUA https://bit.ly/2TVOhoD  

 

  TV Rede Globo 

 Produção industrial avança 2,6% em setembro, segundo o IBGE (14h01) http://abre.ai/bJWP  
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