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  Portal SBN 

 Espírito Santo e Minas Gerais lançam plano estratégico de desenvolvimento econômico 
https://bit.ly/3ncjYWX  

 
  Hoje em Dia 

 Retomada gradativa https://bit.ly/3pPtS2C  
 
  O Tempo 

 Educação e resgate da economia são desafios de Kalil na capital https://bit.ly/3b89Lsi  
 
  Estado de Minas 

 Governo Bolsonaro tem o desafio de tirar reformas do papel https://bit.ly/2XaawsE  

 Conter pandemia e caixa desafiam Zema este ano https://bit.ly/38Y4JvN  
 
  Correio Braziliense 

 Fiocruz quer antecipar início de vacinação https://bit.ly/2LncByv  
 
  O Estado de S. Paulo 

 Bolsonaro lida com vacina e reformas em '2º tempo' https://bit.ly/2LjuHSg  

 Fiocruz quer vacinação este mês e tem aval para importar 2 milhões de doses https://bit.ly/3pRM3EN  

 Os desafios da economia em 2021 https://bit.ly/2MApgz3  

 Dívida pública que vence em 2021 já chega a R$ 1,31 tri https://bit.ly/2JIq8jX  

 Com preços em alta, commodities vão alavancar receitas de exportações https://bit.ly/3pL9aRh  

 Bolsonaro sanciona LDO com vários vetos https://bit.ly/3b5CM7O  
 
  Folha de S. Paulo 

 Crise fiscal e conflito entre cortar e gastar são desafios em 2021 https://bit.ly/3ohaY47  

 73% querem que país siga usando urnas eletrônicas nas eleições, diz Datafolha https://bit.ly/38cda7x  

 Urna eletrônica tem apoio de 3 em cada 4 brasileiros, mostra Datafolha https://bit.ly/3rSwHSk  

 Apesar de aumento de casos de Covid-19, dezembro foi mês de forte recuperação da arrecadação 
pública https://bit.ly/357KZEy  

 Governo Biden deve reduzir pressão sobre o 5G no Brasil https://bit.ly/38dz4XU  
 

  Correio Braziliense 

 Especialistas avaliam que é chegada última oportunidade para reformas https://bit.ly/358kWNC  

 O "vai ou racha" das reformas em 2021 https://bit.ly/3ohgX95  

 Sem respostas eficientes na pandemia, Bolsonaro apostará popularidade na economia 
https://bit.ly/3oe0v9H  

 2020 fecha pior década da história https://bit.ly/3berFcC  
 

  O Globo 

 Vacina e reformas são condições para iniciar a retomada, afirma setor privado https://bit.ly/3ohVSLK  

 Sem auxílio https://bit.ly/3pM52QX  
 

  UOL 

 2020, o ano que não acabou, pelo menos para Bolsonaro e Guedes https://bit.ly/3rUlbpc 
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