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  Rádio Super Notícia 

 Entrevista com Flávio Roscoe, presidente da FIEMG https://bit.ly/3aaGQlx  

 

  TV Globo 

 Indústria brasileira em queda pelo terceiro mês seguido https://bit.ly/3AhzCqC  

 

  Diário do Comércio 

 Atividade do setor em Minas avança quase 19% em agosto https://bit.ly/2YtozxC  

 BH é o segundo celeiro de startups do Brasil https://bit.ly/3FmyPbr  

 Concorrência eleva preço pago pelo leite em MG https://bit.ly/3oyy5dv  

 Escassez no rio das Velhas deve afetar empresas na RMBH https://bit.ly/2Yn9QEz  

 Falta de insumos volta a afetar emplacamentos https://bit.ly/3iAES2q  

 CCR vence o leilão do Aeroporto de Pampulha https://bit.ly/2WPSejQ  

 Mineração destaca busca por aproximação com comunidades https://bit.ly/3BvGFxr  

 

  Rádio 98 FM 

 Evento de inovação e tecnologia "Agrofuture" é realizado de 6 a 8 de outubro https://bit.ly/3mwXDF6  

 

  Notíciasbh 

 FIEMG apresenta plano com propostas para melhoria do ambiente de negócios de BH - Portal Notícias BH 

https://bit.ly/2YqetwX  

 

  Agência Minas 

 Governo, FIEMG e Grupo Petrópolis promovem desenvolvimento no Triângulo Mineiro https://bit.ly/3iCJEwh  

 

  Sinduscon – MG 

 Workshop Caminhos para implantar projetos com eficácia https://bit.ly/3Bllk9F  

 

  Portal Agora 

 Salão do Imóvel segue até sexta https://bit.ly/3uYREwV  

 

  BH Eventos 

 Evento: Lançamento livro “Entre Serras – Piedade ao Caraça” https://bit.ly/3abHwXN  

 

  Folha de Sabará 

 Governo, FIEMG e Grupo Petrópolis promovem desenvolvimento no Triângulo Mineiro https://bit.ly/3aax8Qf  
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  Essencial Ar 

 Sindimiva e APL Metalmecânico participam de maior feira de inovação e negócios da América Latina 

https://bit.ly/3FxbYdF  

 

  Portal “O Lábaro” 

 Startups participantes de programa de pré-aceleração do Sebrae e Sistema Faemg apresentam-se no Agro 

Future Summit https://bit.ly/3oCqDOp  

 

  Gazeta Norte Mineira - Montes Claros 

 Fenics começa em versão on-line, pelo segundo ano consecutivo https://bit.ly/3lfIdG1  

 

  O Tempo 

 Acordo com a Vale é bem visto por quase 30% da população https://bit.ly/3oDXORW  

 Pacheco critica vinculação de reforma ao novo auxílio https://bit.ly/3uNscu3  

 

  Estado de Minas 

 Pacheco cobra medidas firmes https://bit.ly/3uJqxpn  

 Guedes é chamado a comitê do Senado https://bit.ly/3Alqilj  

 Empresa de Confins compra o aeroporto da Pampulha https://bit.ly/3lh7tLY  

 

  Correio Braziliense 

 Indústria tem 3ª queda seguida https://bit.ly/3Bjkvhw  

 Convergência para reforma tributária https://bit.ly/3uPc77g  

 Incerteza pressiona dólar e risco Brasil https://bit.ly/3iBz7lk  

 Explicações ao Congresso https://bit.ly/2WP3KvO  

 

  Folha de S. Paulo 

 Lira quer que ICMS incida sobre média do combustível dos últimos dois anos https://bit.ly/3oGDlf4 

 Nova versão de reforma tributária ampla é apresentada no Senado https://bit.ly/3leLTrm  

 

  O Estado de S. Paulo 

 Lira quer votar mudança no ICMS de combustíveis https://bit.ly/3Df13Dh  

 Ministro diz vai à COP-26 cobrar US$ 100 bilhões para proteção do clima https://bit.ly/3iygmis   

 Governo e Congresso discutem auxílio temporário para garantir 'vale-gás' https://bit.ly/3mu6bwz  

 

  O Globo 

 Ampla mudança no consumo https://bit.ly/3iBpRO3  

 Dólar encosta em R$ 5,50 com aversão a risco aqui e no exterior https://bit.ly/3DeW9Gm  

 Lira propõe novo cálculo de ICMS e vê queda de preço https://bit.ly/3Bjlxdo 
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