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  O Tempo 

 Grupo Petrópolis, FIEMG e Governo fazem Projeto Compre Bem https://bit.ly/3ozX8wE  

 Estilo de Kalil divide opiniões; sotaque de Zema não atrapalha https://bit.ly/2YoAiNO  

 Governo de Minas pode reduzir preço do gás de cozinha, diz Zema https://bit.ly/3DiUDTP  

 

  Diário do Comércio 

 Preço do etanol já avançou 80% nas usinas https://bit.ly/3oyXoMl  

 Turbulências afetam a bolsa de valores https://bit.ly/3DsuodJ  

 Alta do diesel impacta transportadoras https://bit.ly/3aaLkZk  

 

  Rádio 98 FM 

 Podcast da FIEMG "A hora da indústria" volta com nova temporada https://bit.ly/3Dh3qFs  

 

  BH Eventos 

 Livro “Entre Serras – Piedade ao Caraça” reforça destinos turísticos em MG https://bit.ly/3iSCaWr  

 

  Blog João Carlos Amaral 

 Câmara da Indústria da Construção da FIEMG realiza encontro virtual https://bit.ly/3uFYarY  

 

  Rádio Inconfidência 

 Pedro Moraes realiza primeiro show solo https://bit.ly/2WIksNf  

 Faturamento real da indústria de transformação caiu 3,4% em agosto https://bit.ly/3mp7Cwm  

 

  Folha Uberaba 

 Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest, é palestrante da 9ª ExpoCigra FIEMG https://bit.ly/3DhZRPD  

 

  Diário de Araxá 

 CBMM oferece oportunidades para jovens talentos https://bit.ly/3FjXxZZ  

 

  G37 

 Sebrae Minas e Sinduscon realizam 2ª edição do Salão do Imóvel em Divinópolis https://bit.ly/3iA7Zmr  

 

  CBIC 

 Sinduscon Vale do Piranga, há 31 anos fortalecendo o setor da construção https://bit.ly/3a7Hccz  

 

  Tribuna de Minas 

 Construção Civil: o setor dos sonhos das Minas Gerais https://bit.ly/2ZSdbeV  
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  TV Integração Araxá 

 2ª edição do Salão do Imóvel em Divinópolis https://bit.ly/3A6MQX6  

 Programas de treinamento em Araxá https://bit.ly/3FjH3RO  

 

  Diário do Aço 

 Empresas do Vale do Aço participaram da Mercopar, no Rio Grande do Sul https://bit.ly/2Yr6VdR  

 

  Estado de Minas 

 Maioria dos mineiros reprova gestão de Bolsonaro https://bit.ly/3izd4eJ  

 Benefício liberado no dia 14 https://bit.ly/3mpdxBl  

 Decolagem marcada na pista da Bolsa de Valores https://bit.ly/3a6Ae7R  

 Zema e Kalil concentram disputa https://bit.ly/3FjhjoF  

 Senado prorroga MP do Auxílio Brasil https://bit.ly/3DbMBvN  

 

  O Estado de S. Paulo 

 Por falta de peças, venda de carro zero desaba 25% e sinaliza impacto no PIB https://bit.ly/3l9llba  

 Pane expõe dependência do brasileiro de WhatsApp, Facebook e Instagram https://bit.ly/2YjcOdf  

 Relator da tributária apresenta parecer https://bit.ly/3a6ubAb  

 Por falta de peças, venda de carro zero desaba 25% e sinaliza impacto no PIB https://bit.ly/3mp0X5k  

 

  Folha de S. Paulo 

 A nova tributação dos lucros https://bit.ly/3izoOy2  

 Facebook, Whatsapp e Instagram voltam instáveis depois de ficarem fora do ar https://bit.ly/3FhWEkM  

 Educação dos mais pobres dispara, mas crise econômica destrói renda https://bit.ly/3uJ4jnj  

 Dono de offshore, Guedes defendeu fim da taxação de paraíso fiscal no IR https://bit.ly/3l9offU  

 

  O Globo 

 Expectativa de inflação no mercado sobe para 8,51% https://bit.ly/3lcZbom  

 Ações de estatais podem compor fundo para combustíveis https://bit.ly/3a7fVXE  

 

  Correio Braziliense 

 TSE abre código de urna um ano antes https://bit.ly/2YjYEI6  

 PGR investigará offshores https://bit.ly/3BfCtRY  

 Guedes avalia fundo para combustível https://bit.ly/3uFC9d0  

 "Jabutis" podem reter MP para a crise hídrica https://bit.ly/3uJaHuN  

 

  Rádio CBN 

 Falta de insumos devido a pandemia paralisam as indústrias https://bit.ly/3Ae3ap5  

 

  TV Globo 

 Montadoras sofrem com falta de componentes eletrônicos e contratos de funcionários são suspensos 

https://bit.ly/3uFF59w 
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