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  Diário do Comércio 
 Desoneração pode ser saída para nova CPMF https://bit.ly/328i4ik  
 Fapemig e BDMG lançam programa de fomento https://bit.ly/32eo35d  
 Retomada do setor industrial ganha força https://bit.ly/3eqLqh1  
 Balança tem superávit de US$ 5,7 bi https://bit.ly/3oWB8de   
 A retomada econômica de Minas Gerais https://bit.ly/34VLnXe  

 
  Hoje em Dia 

 FIEMG promove debates com candidatos à prefeitura de Belo Horizonte https://bit.ly/34WfkXi  
 
  Blog do PCO 

 Feira terá descontos especiais em imóveis https://bit.ly/2JsknWW  
 
  Gazeta de Varginha 

 FIEMG recebe premiação pelo apoio no desenvolvimento de respiradores pulmonares 
https://bit.ly/2I3puN4   

 
  Barbacena em Tempo 

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

https://bit.ly/3mIzTMK  
 
  Estado de Minas 

 Pressão por vacina https://bit.ly/362RDf9  
 
  Correio Braziliense 

 CNI organiza fórum https://bit.ly/3jSW15r  
 1º passo para BC autônomo https://bit.ly/3jQoNUc  
 Pix tem 1,6 mil transações no primeiro dia de testes https://bit.ly/35XTq5a  
 Mercados refletem a expectativa nos EUA https://bit.ly/38c23vE  
 Promessa de votar ajuda a estados https://bit.ly/3oVkgDv  

 
  O Estado de S. Paulo 

 Veto de Bolsonaro à desoneração pode cair https://bit.ly/364FE0I  
 Produtos mais procurados na quarentena têm alta 4 vezes maior do que a inflação 

https://bit.ly/38bJNCM  
 Senado aprova autonomia formal do BC https://bit.ly/3eoR5E9  
 'Sem diminuir o tamanho do Estado, não tem chance de saída' https://bit.ly/2TTCmYs  

 
  Folha de S. Paulo 

 Governo admite derrota em veto da desoneração em votação prevista para hoje https://bit.ly/3kX4rtz  
 Política ambiental não muda com eleições nos EUA, diz Mourão https://bit.ly/3oVl1fP  
 Estados querem aval do Congresso para excluir saúde e educação do teto https://bit.ly/2I78PYR  
 Com Biden, Brasil deve ser pragmático, alertam observadores https://bit.ly/2GsrjT1  
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