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  Rádio Itatiaia 

 Sindicato de funcionários da indústria de autopeças de MG se preocupa com suspensão da produção da Fiat em 

Betim https://bit.ly/2XZvYUM  

 

  Rádio 98 FM 

 Evento "Minascon 2021" é realizado entre 22 e 25 de novembro de maneira online https://bit.ly/2YfghcD  

 

  Balcão News 

 FIEMG comemora aprovação do Senado pela criação do TRF-6 https://bit.ly/3kSJXVf  

 

  Portal Notícias 

 BH SESI lança nova temporada de competições de robótica https://bit.ly/3omlrhK  

 

  BH Eventos 

 SENAI Santo Antônio do Monte é a primeira instituição habilitada, em Minas Gerais, a emitir certificados de 

conformidade para fogos de artifício https://bit.ly/3ikJHwE  

 

  TV Band Triângulo 

 SESI oferece monitoria a alunos da rede municipal de Uberlândia https://bit.ly/3CXRyIl  

 

  Prefeitura de Poços de Caldas 

 SEDET e FIEMG visitam fábrica de louças sanitárias https://bit.ly/39PN4XR  

 

  Gazeta Norte Mineira - Montes Claros 

 Palestras gratuitas são destaques na 26ª Fenics on-line https://bit.ly/2Y24NbU  

 

  Jornal de Notícias - Montes Claros 

 Programa da FIEMG é desenvolvido em indústrias em Montes Claros https://bit.ly/2ZADeHq  

 

  Novo Jornal de Noticias 

 Palestras gratuitas são destaques na Feira da Indústria e Comércio https://bit.ly/3m6Qv26  

 

  Web Terra 

 Fenics: ACI realiza segunda edição da 26ª FENICS on-line https://bit.ly/3FfLzRt  

 

  Jornal da Manhã – Uberaba 

 SIMU e Bosch apresentam Seminário Sobre Veículos Híbridos e Elétricos https://bit.ly/3zWQRNN  
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  Diário do Comércio 

 Vendas de máquinas e equipamentos surpreendem em agosto, aponta a Abimaq https://bit.ly/3zWciP5  

 Produção de aço retoma patamar pré-pandemia https://bit.ly/3kUzIzV  

 Cervejaria Imperial anuncia aporte de R$ 200 mi https://bit.ly/3D0VwQw  

 

  Estado de Minas 

 Diesel mais caro nos postos fortalece ameaça de greve https://bit.ly/39QE30D  

 Luciano Hang nega ter divulgado fake news https://bit.ly/3kT7Qw0  

 Bolsonaro visita BH hoje https://bit.ly/3ikeZEa  

 "Se Deus quiser, preço do gás vai cair pela metade" https://bit.ly/3ikS2As  

 

  O Tempo 

 Preços das cervejas devem subir até 10% em Minas https://bit.ly/3omg4iC  

 Nível de Furnas é o menor desde o apagão de 2001 https://bit.ly/3m5ylxK  

 Metrô terá verba, mas obras só começam após a privatização https://bit.ly/3otb6Ai  

 Bolsonaro defende venda direta ao consumidor https://bit.ly/3CYVxV7  

 

  Folha de S. Paulo 

 País pode ser protagonista em bioeconomia https://bit.ly/3olrP8P  

 Indústria brasileira tem vários exemplos de sustentabilidade https://bit.ly/3F8mPds  

 Economia verde vai puxar recuperação no pós-pandemia https://bit.ly/3F5dVxz  

 Sustentabilidade da indústria brasileira é credencial para ganhar mercado externo https://bit.ly/3ikj4YR  

 O potencial do desenvolvimento sustentável no Brasil https://bit.ly/3CZt2qt  

 Governo avalia tirar dinheiro de estradas para compensar combustíveis https://bit.ly/3usJ5K9  

 País registra 2,2 mi de empregos formais no acumulado de 2021 https://bit.ly/3kUG2Yj  

 

  O Estado de S. Paulo 

 Inflação desorienta mercado e preço do mesmo item chega a variar mais de 500% https://bit.ly/2Y4D7TW  

 Petrobras libera R$ 300 mi para 'vale-gás' https://bit.ly/3inc51f  

 Governo prepara pacote para crédito https://bit.ly/3AVvde3  

 Câmara aprova projeto que regulamenta 'IA' https://bit.ly/3ol4tQB  

 

  O Globo 

 Subsídio ao botijão https://bit.ly/3mbjd1J  

 Pacheco diz que busca alternativa à mudança no IR para bancar Auxílio https://bit.ly/2Y58yx9  

 País gera 372 mil vagas formais em agosto, mas salário cai desde maio https://bit.ly/3D2sRuG  

 Líderes do governo admitem que reforma administrativa não sai https://bit.ly/3urdZ5F 
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