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  Diário do Comércio 

 FIEMG promove debates com candidatos à prefeitura de Belo Horizonte https://bit.ly/3jMZTos   

 Preço do coque verde avança 138% neste ano (entrevista com Rodrigo Simões, presidente do 

Sindicalge-MG) https://bit.ly/3p0y6Vx  

 Dívida bruta deverá encerrar o ano em 96% do PIB https://bit.ly/3enuPdK   

 

  Época 

 Itamaraty organiza hoje live sobre relação do Brasil de Bolsonaro com EUA de Trump 

https://glo.bo/34QYj0n   

 

  Jornal Edição do Brasil  

 Assessora da FIEMG recebe reconhecimento do governo federal https://bit.ly/38979Jc  

 

  Blog do PCO 

 Live especial “Economia, e agora”? https://bit.ly/2TQ2vY0   

 A FIEMG, através do seu Centro Internacional de Negócios (CIN-MG), promove entre 9 e 11 de 

dezembro o Encontro virtual de negócios da higiene pessoal, perfumaria e cosméticos (HPPC) 

https://bit.ly/2HZxM8E    

 

  Feiras do Brasil 

 Minascon 2020 apresenta inovações e tendências para a construção civil https://bit.ly/3jNsf1O  

 

  Sinduscon 

 Show da Casa Própria vai ofertar mais de dois mil imóveis na RMBH https://bit.ly/35X86kY  

 

  Essencial Ar 

 Vem aí a 3ª edição do Conecta Vale do Aço https://bit.ly/2TVx1zD  

 

  Tribuna de Minas 

 JF abre 502 vagas e tem melhor resultado do ano https://bit.ly/35YY1nN  

 

  Jornal Correio da Cidade 

 FIEMG recebe premiação pelo apoio no desenvolvimento de respiradores pulmonares 

https://bit.ly/325gZYr  
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  Jornal Agora – Divinópolis 

 Aplicativo https://bit.ly/3l64Zxi  

 

  Jornal de Notícias - Montes Claros 

 Todos os setores da indústria se mostram confiantes na economia https://bit.ly/383L8LP  

 Empresas operam com capacidade produtiva acima do habitual em MG https://bit.ly/3kTNVe3  

 

  Jornal Montes Claros 

 CIT SENAI abrirá vagas para capacitação de profissionais da indústria alimentícia em 2021 

https://bit.ly/3jSWEvQ  

 

  Cidade de Marília 

 SESI e SENAI realizam a tradicional Semana do Livro e da Biblioteca https://bit.ly/2Jnbq15  

 

  O Tempo 

 Mineradoras vão investir cerca de R$ 13 bi para desativar barragens https://bit.ly/2Jxq9qt  

 Mineração, agricultura e logística crescem na crise https://bit.ly/3ekMEtS  

 

  Estado de Minas 

 Com isolamento mais frouxo, desemprego volta a recorde https://bit.ly/34TPT8C  

 Mourão confirma compra, mas Bolsonaro desconversa https://bit.ly/2HWAtrk  

 ''Brasil caminha para precipício'', diz Maia https://bit.ly/2Js5u6Z  

 Energia solar na tomada https://bit.ly/3jVDRzT  

 

  Folha de S. Paulo 

 Centrais fazem manifestação hoje para pedir derrubada de veto à desoneração da folha 

https://bit.ly/3jWIGc6  

Ainda estamos trabalhando na desoneração, diz secretário de Guedes https://bit.ly/3jTSS5p  

 Desemprego bate recorde e chega a 14,4% da população https://bit.ly/35YOPzI  

 Desemprego de trabalhador formal preocupa economistas https://bit.ly/3mQs33Y  

 Governo prevê dívida bruta acima de 100% do PIB para 2025 https://bit.ly/3mNCrcr  

 Brasil, EUA e Japão se unem para limitar alcance da Huawei https://bit.ly/36313Hk  

 Dívida pública piora sob Bolsonaro, e um quarto dela vencerá em 12 meses https://bit.ly/3625mmm  

 Maia critica balão de ensaio e afirma que Renda Cidadã fora do teto é populismo 

https://bit.ly/3mNd0I3  

 Podcasts conquistam público para a economia https://bit.ly/3kYrbcQ  
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 Governo quer votar projeto que abre caminho para conta em dólar https://bit.ly/3jXY5ZD  

 Mineração, agricultura e banco vencem pandemia, aponta estudo da economia 

https://bit.ly/35YvE97  

 Para 46%, gestão Bolsonaro na Amazônia é ruim ou péssima https://bit.ly/2HZRwZy  

 Proposta de autonomia prevê que o BC fomente mercado de trabalho https://bit.ly/3oS1yg2  

 Descolamento do desemprego dos jovens bate recorde https://bit.ly/3mNIeid  

 

  O Estado de S. Paulo 

 Desemprego vai a 14,4% e analistas veem piora com fim de socorro do governo https://bit.ly/32boxcl  

 Divida vai a 100% do PIB, admite Tesouro https://bit.ly/362nb4D  

 Choque inflacionário deve durar seis meses https://bit.ly/326nH0E  

 FMI prega manutenção de auxílios à população https://bit.ly/3kSzsPq  

 Eleição pressiona política ambiental do Brasil e governo modera apoio a Trump 

https://bit.ly/329aBQ8  

 

  O Globo 

 Reunião de líderes deve definir votação da desoneração https://bit.ly/3oMiCEe  

 Governo trabalha para desonerar folha, diz secretário https://bit.ly/3869G6J  

 Governo já prevê dívida acima de 100% do PIB https://bit.ly/388jrBC  

 Desemprego https://bit.ly/2I1jfJt  

 A garantia é o tesouro https://bit.ly/361mKb2   

 

  Correio Braziliense 

 Desemprego atinge recorde de 14,4%Fechar janela https://bit.ly/361Yvt8  

 Mourão garante vacina; Bolsonaro o desautoriza https://bit.ly/3oWefH0  

 BC autônomo em pauta https://bit.ly/35WUAhq  

 Bolsa opera de olho nos EUA https://bit.ly/384vkIE  
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