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  Diário do Comércio 

 Projeto Compre Bem fortalece a indústria https://bit.ly/3Dnv7fQ  

 Mineração registra expansão no Estado https://bit.ly/3Dl0Dv7  

 Indústria prevê menor expansão em produção e vendas https://bit.ly/3oCyYln  

 ALMG recebe projeto de Zema para adesão do Estado ao RRF da União https://bit.ly/3oGVIRk  

 Projeto que define ''praça'' na cobrança de IPI é vetado https://bit.ly/3oDu739  

 Índice em BH é o maior para setembro desde 1996 https://bit.ly/3iC0viL  

 

  O Tempo 

 SENAI tem 6 mil vagas abertas para cursos técnicos gratuitos em Minas https://bit.ly/3AowgSC  

 

  Rádio 98 FM 

 Escolas SESI estão preparadas para o novo ensino médio, em Minas Gerais https://bit.ly/3ljQJnx  

 

  Rádio Itatiaia 

 SESI num minuto: Nas Escolas SESI-MG, o futuro é agora! https://bit.ly/3lkFJpP  

 

  Rádio CDL 

 Indústria do açúcar e do álcool promove transformação social em Minas, gerando emprego e renda para milhares 

de pessoas https://bit.ly/3mxm31h  

 

  IBRAM 

 Dirigentes empresariais destacam papel do setor mineral para promover a sustentabilidade socioeconômica e 

ambiental https://bit.ly/3lhQSaJ  

 

  Web Terra 

 Tendo a FIEMG como co-realizadora, está acontecendo a 26ª edição da Fenics https://bit.ly/3uNmb0t  

 

  Sistema MPA 

 Oportunidade: Salão do Imóvel de Divinópolis segura reajuste dos materiais de construção e mantém preço antigo 

https://bit.ly/3mzvNbk  

 

  Blog do Armindo Maia 

 CBMM oferece oportunidades para jovens talentos https://bit.ly/3oGtcz5  
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  BarbacenaMais 

 SESI SENAI Barbacena retoma projeto "Grupo de Excelência em Gestão" https://bit.ly/3iEYeUd  

 

  Portal Negócios Já 

 Sindimiva e APL Metalmecânico buscam novos negócios na Região Sul https://bit.ly/2YyzTIH  

 

  Diário de Caratinga 

 Empresas do Vale do Aço participam da Mercopar, no Rio Grande do Sul https://bit.ly/3FpDTMw  

 

  Estado de Minas 

 Inflação inibe o consumo https://bit.ly/3mAyR6W  

 Projetos chegam a R$ 41 bi https://bit.ly/3DpM1e9  

 Zema vence no interior e Kalil em BH e entorno https://bit.ly/3muoXnG  

 Aumentos levam cesta básica e inflação a recordes em BH https://bit.ly/3uXDaxe  

 Auxílio a partir de dezembro https://bit.ly/3mBkiAj  

 

  Folha de S. Paulo 

 Heineken consegue liminar para construir fábrica próxima a sítio arqueológico https://bit.ly/3mzQeVt  

 Com apoio do centrão, Câmara convoca Guedes para explicar offshore https://bit.ly/3lhndyu  

 Bolsa sobe e dólar estabiliza após ir a R$ 5,50 https://bit.ly/3aex5mn  

 Estrangeiros tiram R$ 4,8 bi do mercado em setembro https://bit.ly/3uMuwl2  

 

  O Estado de S. Paulo 

 Sem peças, produção de veículos cai 21,3% https://bit.ly/3mBfiM3  

 ICMS fixo sobre combustíveis divide Estados https://bit.ly/3oFZZnP  

 Parcerias com a iniciativa privada transformam o setor público no País https://bit.ly/3myQ54U  

 

  O Globo 

 Após bater R$ 5,53, dólar fecha estável, a R$ 5,48 https://bit.ly/3Fti91Y  

 Efeito da inflação https://bit.ly/3DnbKUy  

 

  Correio Braziliense 

 Inflação pesa e vendas do varejo despencam https://bit.ly/3aheCWg 
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