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  Diário do Comércio 

 Atividade industrial em recuperação no Estado https://bit.ly/34Ek0Rq  

 Agraciados são revelados no segundo dia https://bit.ly/3oGPApK  

 

  Estado de Minas 

 Empresário vão cobrar ações dos prefeitos eleitos https://bit.ly/3e7L9iO  

 Gerdau abre seleção para formação técnica de portadores de deficiência https://bit.ly/3mClQZ2  

 

  Hoje em Dia 

 Show da Casa Própria terá 2 mil imóveis com descontos de até R$ 30 mil https://bit.ly/3jIdLjy  

 Mais cautela com o 13º https://bit.ly/2TCAwLh  

 

  Rádio Itatiaia FM 95,7 

 Gerdau abre seleção para formação técnica de PCDs, em parceria com o SENAI de Ouro Branco  

https://bit.ly/2GctNEV  

 

  Blog do PCO 

 O Conselho FIEMG Jovem, ligado à Federação da Indústria de Minas Gerais (FIEMG) 

https://bit.ly/34FspDX  

 

  O Popular 

 Minascon 2020 apresenta inovações e tendências para a construção civil https://bit.ly/3jLoXfs  

 

  Portal da Mineração 

 EXPOSIBRAM 2020 vai reunir empresas de diversos setores para fechar negócios https://bit.ly/3emgXkd  

 

  Revista Gôndola 

 CMON gera negócios no Leste de MG https://bit.ly/2TDyQBu  

 Pif Paf libera recursos para apoiar pequenos negócios https://bit.ly/2HKGFTd  

 

  Jornal MG Turismo 

 Presidente do SINDIJORI em ação https://bit.ly/3oCOzPk  
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  Folha de S. Paulo 

 País gera mais de 313 mil vagas com carteira assinada em setembro https://bit.ly/31WECTj  

 PIB dos EUA cresce 7,4% no 3° trimestre, acima do esperado https://bit.ly/3mF2UJp  

 Rosa Weber derruba decisão de Salles sobre manguezais https://bit.ly/2TE7uLq  

 Governadores buscam solução para vacina pelo congresso https://bit.ly/3e7Mx50  

 Déficit mensal diminui para R$ 76 bi, mas rombo chega a R$ 677 bi no ano https://bit.ly/31WF9Vj  

 Banco Central inicia fase restrita de operações pelo Pix na semana que vem https://bit.ly/3e8Cw7w  

 Febraban financia ministro furador de teto, afirma Guedes https://bit.ly/2TGPVtW  

 

  O Estado de S. Paulo 

 Inflação e redução do auxílio emergencial já derrubam vendas nos supermercados https://bit.ly/3oJ4knI  

 Guedes ataca Febraban e seu colega Marinho https://bit.ly/31XqfOj  

 Governo avalia benefício a demitidos https://bit.ly/2JmkYtp  

 Visão sistêmica no jogo financeiro https://bit.ly/3jF07h9  

 PIB americano tem expansão recorde de 7,4% https://bit.ly/3oOhekL  

 Maia entra em choque com Campos Neto https://bit.ly/3e7NtX4  

 Retomada em 'V' faz indústria convocar turnos aos sábados https://bit.ly/3kIMdvR  

 

  O Globo 

 Maia acusa presidente do BC de vazar conversa, volta atrás e diz que confia nele https://bit.ly/3jIjvd6  

 País cria 313 mil empregos com carteira assinada em setembro https://bit.ly/3kO0pnC  

 PIB americano salta 33,1% no 3º trimestre, nível recorde https://bit.ly/3kIsigG  
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