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Diário do Comércio
 Setor em Minas reage e diminui perdas em 2020 https://bit.ly/3onCCfH
 Comitê decide fechar o comércio de BH novamente https://bit.ly/3bihuDW
TV EPTV Sul de Minas - Globo Varginha
 Pandemia afeta produção de derivados de plástico e madeira https://bit.ly/35lhhMu
Rádio Itatiaia FM 95,7
 Setor de alimentação pretende crescer mais em 2021 https://bit.ly/3otNMzW
Blog do PCO
 Mercados têm esperança com Biden https://bit.ly/3pXuGm2
Rádio Brasileiríssima / Inconfidência FM 100,9
 Rotas e Destinos https://bit.ly/3scKkvM
Portal O Sol
 Inscrições de projetos inovadores para indústria vão até 15 de janeiro https://bit.ly/35l27qD
Agora - O Diário de Divinópolis
 Grupo Gestor, Sebrae e FIEMG promovem workshop para vereadores em Divinópolis
https://bit.ly/3rZWcRv
JC Notícias - Pará de Minas
 Pará-minenses seguem preocupados com possível fechamento do comércio e procurador afirma que
nenhuma medida precipitada será tomada https://bit.ly/3pYzBTD
TV Band Triângulo – Uberaba
 Cerca de 75% das indústrias estão com dificuldades para comprar insumos, aponta
CNI https://bit.ly/3nrb08i
Estado de Minas
 Vacinação começará neste mês, fiz Pazuello https://bit.ly/38mzpYz
 Para deter vírus, BH fecha o comércio não essencial https://bit.ly/3niNzhj
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Hoje em Dia
 Nove em cada dez lojistas amargam prejuízo https://bit.ly/3oA42z2
O Tempo
 Bancada mineira se divide na briga pelo comando da Câmara https://bit.ly/2XkhPOs
 Kalil fecha comércio a partir de segunda: 'Estamos no limite' https://bit.ly/38m31F8
Folha de S. Paulo
 'Brasil quebrado' deu reajuste a policial e cortou tributo de arma https://bit.ly/38kzdsv
 Invasão ao congresso americano reduz ímpeto das Bolsas https://bit.ly/3nrst0d
 Insuflada por Trump, multidão invade Congresso e paralisa ratificação de Biden https://bit.ly/3nkX6ok
O Estado de S. Paulo
 Radicais tomam Congresso após Trump desafiar rito que daria triunfo a Biden https://bit.ly/2L9i9Nu
 Governo quer mudar Bolsa Família com promessa de incluir mais 200 mil famílias
https://bit.ly/2XfHO9E
 CNI vê subsídio irregular em produção chinesa de alumínio https://bit.ly/397KStX
 Bolsonaro muda discurso e diz que Brasil está 'uma maravilha' https://bit.ly/3nkTBOr
 Consultoria da Câmara propõe flexibilizar teto https://bit.ly/3hR9lHR
 Com minério em alta e China, royalties fecham 2020 com recorde de R$ 6 bi https://bit.ly/2Lo0bqh
 Depois do Amazonas, BH volta a fechar o comércio https://bit.ly/3s2Oara
 Analistas sugerem reforma tributária https://bit.ly/397HL5i
O Globo
 Após críticas, Bolsonaro ironiza: 'Está uma maravilha' https://bit.ly/2XgI1JB
 Bolsa chega a 120 mil pontos, mas perde força no fim do pregão https://bit.ly/3s4lhe4
 Saída de dólares do país chega a US$ 28 bi em 2020 https://bit.ly/38rlMHD
 Prefeito de BH anuncia novo fechamento para conter Covid https://bit.ly/2XiMZWn
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