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Rádio Itatiaia
 COP26: FIEMG vai anunciar mapeamento das 200 maiores indústrias de Minas https://bit.ly/3mYsFau
 Indústria pode contribuir para a preservação do meio ambiente e ao mesmo tempo gerar renda e emprego
https://bit.ly/3H8STPB
 Minas Gerais anuncia novidade em dia de debate sobre indústria na COP26 https://bit.ly/3BXmmbz
Diário do Comércio
 Faturamento cresce em setembro https://bit.ly/3kolR48
 Vendas de veículos novos registram queda https://bit.ly/3oiSd1h
 Diminuição na demanda da China preocupa frigoríficos em Minas https://bit.ly/3D2iVSg
 Goldman Sachs revisa as projeções para o país https://bit.ly/3mXGXIl
 Lucro líquido da MRV chega a R$ 231 milhões https://bit.ly/3oi59EU
Rádio 98 FM
 Minascon 2021 será realizado em novembro https://bit.ly/3qjSHHk
O Tempo
 Zema e Anglo American assinam acordo para aporte de R$ 4,4 bi https://bit.ly/3HaHzm8
SEDE - Secretaria de Desenvolvimento Econômico
 Em Londres, Romeu Zema e Anglo American fecham parceria para investimentos de mais de R$ 4,4 bilhões em
Minas https://bit.ly/3Cex3GV
 Codemge participa da Missão de Minas Gerais aos Emirados Árabes https://bit.ly/3H6eR5L
Rádio Inconfidência
 Levantamento mostra que venda de imóveis novos ainda sustenta patamar elevado em Belo Horizonte
https://bit.ly/3D2Hmid
Notícias de Contagem
 SESI investirá mais de R$40 milhões na construção de escola bilíngüe em Contagem https://bit.ly/3D5i6I7
Blog do PCO
 Segurança jurídica nas relações de Trabalho https://bit.ly/30eqAP7
G37
 Novos investimentos, inovação e busca por projetos mais sustentáveis levam empresários e empresas mineiras a
Dubai https://bit.ly/3ofxfAx
Aciub
 Evento: Oportunidades de Exportações do setor de Cosméticos e Fármacos para o mercado Árabe-Halal
https://bit.ly/3qqgq8U
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Vale Independente
 4º SeBIM será realizado no Minascon https://bit.ly/3D5xIeH
Jornal de Notícias - Montes Claros
 Minas Trend movimenta setor https://bit.ly/3odIlG9
 Eurofarma faz nova doação de álcool em gel a dois hospitais https://bit.ly/30aagiv
Estado de Minas
 Congresso fiscalizará acordos https://bit.ly/305c0sO
 PEC dos precatórios é aprovada pela Câmara https://bit.ly/31T4HWd
TV CNN
 Empresários se comprometem com redução de emissões de gases na COP26 https://bit.ly/3n1II7B
 Indústria é assunto de hoje do pavilhão Brasil na COP26 https://bit.ly/3od8e9b
TV Globo News
 Indústria quer atrair investimento internacional na COP26 https://bit.ly/3ojkpRK
Folha de S. Paulo
 Lira amplia vantagem, e Câmara aprova PEC dos Precatórios no 1° turno https://bit.ly/3c0Qhou
 Pacheco critica desmatamento ilegal na COP https://bit.ly/3mXztoJ
 Governo estuda criar fundo para combustíveis https://bit.ly/3c0SWyu
 Devolução de imposto pode beneficiar 1 em cada 3 no Brasil https://bit.ly/3qqrL8Y
 STF tem maioria contra emenda de relator e pode abrir crise com Poderes https://bit.ly/31CwOZl
O Estado de S. Paulo
 STF barra orçamento secreto e pode gerar crise com governo e Congresso https://bit.ly/30gWBGf
 Câmara confirma mudança no texto https://bit.ly/3n1z0C5
 Autuação ambiental é a menor em duas décadas e desmate bate recordes https://bit.ly/31PsFS4
 Petróleo tende a subir com inverno no Hemisfério Norte, diz ministro https://bit.ly/3D5Atg3
O Globo
 Relator quer elevar isenção do IR para R$ 3.3 mil https://bit.ly/3wxE8Ru
 Vitória do governo https://bit.ly/3D30MU9
 Freio de arrumação https://bit.ly/3qqxuvu
Correio Braziliense
 PEC dos Precatórios é aprovada https://bit.ly/3wC6eej
 STF mantém suspensas as emendas de relator https://bit.ly/3ojCwXK
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