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  Rádio Super FM 91,7  

 Flávio Roscoe, presidente da FIEMG, fala sobre os principais desafios dos próximos gestores 

https://bit.ly/32RDfWq  

 

  O Tempo  

 Unificação de imposto prevista em reforma encarecerá serviços https://bit.ly/3lFOOas  

 

  Jornal Super Notícia 

 Reeleito, Kalil quer unir BH e ajudar os comerciantes https://bit.ly/3kuS4nG  

 

  Hoje em Dia  

 Em entrevista após reeleição, Kalil não descarta candidatura ao governo de Minas 

https://bit.ly/38NRM96  

 

  Diário do Comércio 

 Candidatos discutem a infraestrutura https://bit.ly/2Utw7La    

 Setor comemora expansão em meio à pandemia https://bit.ly/38OGTUS  

 

  Jornal Edição do Brasil 

 Tendências do mercado da construção civil serão apresentadas gratuitamente no MInascon 2020 

https://bit.ly/3nq5WBB  

 

  BH Eventos 

 Evento: Tendências do mercado da construção civil https://bit.ly/3f41BRp  

 

  Gazeta de Varginha 

 Tendências do mercado da construção civil serão apresentadas gratuitamente no Minascon 2020 

https://bit.ly/3lET61N  

 

  O Lavrense 

 Gerdau participa do Compre Bem FIEMG em Lavras https://bit.ly/36ywLwo  

 Nupev - Núcleo de Pesquisas do Vestuário "O desafio de reconstruir" - 4° Seminário da Moda – 2020  

https://bit.ly/32QWCyH  

 

  Jornal Diário do Aço - Ipatinga 

 Desenvolvimento econômico, o grande ausente dessas eleições https://bit.ly/3nGkeOL  

 Faça seu voto valer. Vote consciente! https://bit.ly/3kBdRdl  
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  Portal Amirt 

 Reunião na FIEMG define cronograma de ações para elaboração de plano de descarte do resíduo da 

construção civil https://bit.ly/3nryWZE  

 

  G37  

 Reunião na sede da FIEMG discute elaboração de projeto para construção civil https://bit.ly/32PBxof  

 

  Essencial Ar 

 Cenários futuros nas organizações no pós-normal” encerra 3ª edição do Conecta Vale do Aço 

https://bit.ly/32OI7vm  

 

  O Globo 

 Socorro aos estados https://bit.ly/2IEFkO4  

 Após cogitar estender auxílio, Guedes descarta 'aventuras' https://bit.ly/2IGDiNo  

 Prévia do PIB mostra alta de 9,5% no 3º trimestre https://bit.ly/3pvbFI6  

 

  O Estado de S. Paulo 

 Pix, novo sistema de pagamento, entra no ar https://bit.ly/3pB2VA4  

 'Vamos fomentar o crédito sustentável' https://bit.ly/3f2af2W  

 Mercado melhora projeções para PIB https://bit.ly/3lAZp6H  

 Taxação de carbono https://bit.ly/38T7Iat  

 

  Folha de S. Paulo 

 Pix, sistema de pagamento instantâneo, entra em vigor após duas semanas de testes 

https://bit.ly/2IH4VpR  

 Governo Biden tende a favorecer Bolsa e real, afirmam analistas https://bit.ly/3nrLgZV  

 Black Friday de 2020 será teste de fogo para varejo online https://bit.ly/38L14Tl  

 Distensão entre EUA e China afetará agronegócio no Brasil https://bit.ly/36Dz813  

 BC autoriza recolher FGTS via Pix, e cotista pode ganhar mais https://bit.ly/38MZXTp  

 Criação de vagas deve desacelerar, diz Guedes https://bit.ly/38Otj3E  

 

  Correio Braziliense 

 Pix entra em operação plena https://bit.ly/3ntCQkS  

 Bancos garantem a segurança do Pix https://bit.ly/36IXerp  

 Bons sinais na economia https://bit.ly/32RaRn4  

 Guedes: recriar auxílio é hipótese remota https://bit.ly/3nuHH56  
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