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  Estado de Minas 

 Candidatos apresentam propostas econômicas https://bit.ly/369UBhR  

 A conta da desoneração da folha https://bit.ly/2GEY0g  
 
  Diário do Comércio 

 Gás natural ficará mais caro para indústria de MG https://bit.ly/2U0TcVm  

 Inovação aberta pode fortalecer o ecossistema de startups? https://bit.ly/3n2EN7  
 
  Rádio 98 FM  

 FIEMG realiza debate com candidatos à prefeitura de BH https://bit.ly/2U1hJte  

 Show da Casa Própria Minascon 2020 acontece de sexta a domingo https://bit.ly/38gg7Ev  
 
  BHAZ 

 Debate na FIEMG tem duelo entre esquerda e direita e ataques a Kalil https://bit.ly/2TWuwgE  
 
  Folha de S. Paulo 

 Kalil vai a 65% em BH, e candidato de Bolsonaro chega a 4% https://bit.ly/3l5boZT  

 Metamorfose https://bit.ly/3mWDjM3  

 Governo planeja ir ao STF contra derrubada de veto à desoneração https://bit.ly/3mZGcM5  

 Consumo de diesel se recupera e aponta retomada da economia https://bit.ly/38iRFCw  

 Após alerta do TCU, governo pode recuar de estabelecer meta fiscal flexível em 2021 
https://bit.ly/3p0rB4N  

 Bolsa retoma 100 mil pontos, e dólar cai 2%, para R$ 5,55% https://bit.ly/3n2OzGz  
 
  Rádio BandNews Minas Gerais 

 FIEMG promove debate entre candidatos à Prefeitura de BH https://bit.ly/32gweOE  
 
  Rádio Super FM 91,7 

 Eleições em BH: Wendel quer liderar prefeitos pela continuação do Auxílio https://bit.ly/3l3Hxkl  
 
  R7 

 Feira online oferece até R$30 mil de desconto em imóveis na Grande BH https://bit.ly/36er72m  
 
  Rádio Itatiaia FM 95,7 

 Escolas particulares oferecem bolsas de estudos para alunos da rede pública de BH 
https://bit.ly/3686Awx  

 
  Rádio Real FM Ouro Preto 

 Instituto de Tecnologia oferece cursos para profissionais https://bit.ly/3eB8PMz  
 
  Minascon  

 Praça do Concreto 2020 será digital – MinasCon https://bit.ly/350EXpR  
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  Sinduscon-MG 

 Plataforma do 2º Show da Casa Própria reúne 2 mil imóveis para compra on-line https://bit.ly/2Ib8AvZ  
 
  TV Integração Globo - Ituiutaba-Uberaba 

 Triângulo Mineiro exporta mais de US$ 700 milhões em produtos no segundo quadrimestre de 2020 
https://bit.ly/3paX5FJ  

 
  Gazeta do Triângulo  

 “Debate Final” será realizado no dia 12 de novembro https://bit.ly/2U1LEBz  
 
  O Popular 

 FIEMG defende reforma administrativa em live do jornal Diário do Comércio https://bit.ly/350kZLP  
 
  BarbacenaMais 

 Compliance trabalhista e os efeitos da LGPD serão abordados em treinamento da FIEMG Regional ZM 
https://bit.ly/2I9RBKw  

 
  Barbacena em Tempo 

 Confiança dos empresários da indústria mineira se aproxima do patamar anterior à pandemia 
https://bit.ly/38paK5I  

 
  Diário Popular - Ipatinga 

 Conecta Vale do Aço abordará “Conexões com o futuro” https://bit.ly/368i1El  
 
  Gazeta de Varginha  

 FIEMG celebra derrubada de vetos que prejudicam a produtividade no país https://bit.ly/2JExTH7  
 
  Blog Ultimasnoticias 

 FIEMG celebra derrubada de vetos que prejudicam a produtividade no país https://bit.ly/3l85jMm  
 
  Jornal Correio Centro Oeste  

 FIEMG celebra derrubada de vetos que prejudicam a produtividade no país https://bit.ly/350LK2P  
 
  O Estado de S. Paulo 

 Autonomia do BC pode ser alterada na Câmara https://bit.ly/2TXZDIy  

 Perspectiva de vitória de Biden faz Bolsa voltar aos 100 mil pontos; dólar cai 1,9% https://bit.ly/3k22RFO  

 Risco de 2ª onda da covid aumenta pressão por auxílio https://bit.ly/2IeloSd  

 No ínicio e 2021, voltamos ao normal, diz titular do Tesouro https://bit.ly/3652l4Q  
 
  O Globo 

 Guedes quer acelerar votações a partir do dia 16 https://bit.ly/3l40kvT  

 Para governo, serviços vão puxar a economia no 4º tri https://bit.ly/353yScn  

 Investimentos em queda em cenário de decadência https://bit.ly/32ldRb7  
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