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  Diário do Comércio  

 Medida pode alavancar investimento estrangeiro https://bit.ly/3pvZP0t  

 XMobots anuncia fábrica em MG https://bit.ly/3fbiGcf  

 Setores em BH contam com Kalil para recuperar economia https://bit.ly/2Hcnp0U  

 Sistema trará oportunidades a fintechs https://bit.ly/32URLMZ   
 
  TV Band  

 Alexandre Kalil, do PSD, recebeu votação desigual entre as regionais, sendo na Centro-Sul o menor índice  
https://bit.ly/3pAD8rS  

 
  TV Rede Globo 

 Prefeito Alexandre Kalil (PSD) é reeleito em Belo Horizonte https://bit.ly/3nBChVV  
 
 Rádio 98 FM 

 Alexandre Kalil, do PSD, é reeleito prefeito de Belo Horizonte https://bit.ly/2IKT5Li  
 
  Rádio Brasileiríssima / Inconfidência FM 100,9 

 Alexandre Kalil é reeleito prefeito de BH https://bit.ly/38PLjup  
 
  Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais 

 Seinfra-MG e DER-MG apresentam painel sobre infraestrutura e mobilidade no Minascon 
https://bit.ly/35AERpd  

 
  BH Eventos 

 Sinduscon-MG realiza 2º Congresso do Mercado Imobiliário no Minascon https://bit.ly/35Dt6yf  
 
  Folha Militar 

 ESG realiza cerimônia de transmissão da Assistência Militar da Marinha e imposição da Medalha do 
Mérito Marechal Cordeiro de Farias https://bit.ly/3nBjNF1   

 
  Diário Tribuna 

 Flávio Roscoe recebe honraria da Escola Superior de Guerra https://bit.ly/35zTwRw  
 
  Valor Agregado 

 XMobots, maior empresa de drones da América Latina, anuncia nova fábrica em Itajubá 
https://bit.ly/2H9njHf  

 
  A Folha Regional 

 XMobots, maior empresa de drones da América Latina, anuncia nova fábrica em Itajubá 
https://bit.ly/2UwxVTP  
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  Jornal da Manhã – Uberaba 

 FIEMG promove campanha para estimular presença do eleitor às urnas nas eleições 
https://bit.ly/36MYnyh  

 
  O Corvo-Veloz 

 Proposta de alteração da Lei de Uso e Ocupação do Solo é apresentada a FIEMG Regional Centro-Oeste 
https://bit.ly/3pMp4vE  

 
  Conexão Mineral 

 Exposibram 2020 será jornada interativa, totalmente online e gratuita https://bit.ly/36PhAiS  
 
  Jornal de Notícias - Montes Claros 

 Mundo SENAI https://bit.ly/2H9LVQh  

 Utis https://bit.ly/2UzJlpN  
 
  Gazeta de Varginha 

 Tendências do mercado da construção civil serão apresentadas gratuitamente no Minascon 2020 
https://bit.ly/2IKMArZ  

 
  Estado de Minas  

 Um milhão de PIX no primeiro dia https://bit.ly/3nuUt3G  

 Empresas e consumidores precisam de mais crédito https://bit.ly/36HfMrT  
 
  Folha de S. Paulo 

 Brasil ganha fôlego de 2 anos para dívida atingir 100% do PIB, diz órgão https://bit.ly/38NM0Va  

 Pix pode viabilizar pequenos negócios e gerar inclusão financeira, diz Campos Neto https://bit.ly/3lIlz6M  

 Desafio na Cúpula dos Brics é dar resposta para questões urgentes do nosso tempo 
https://bit.ly/3kGtMap  

 
  O Estado de S. Paulo 

 Incertezas com economia no próximo ano levam empresas a reforçar caixa https://bit.ly/3nBR5Eh  

 Auxílio emergencial em 2021 custaria R$ 15,3 bi em 4 meses https://bit.ly/3f74aSU  

 Acordo liderado pela China desafia EUA https://bit.ly/2ILaJyx  
 
  O Globo 

 Para atrair clientes, bancos dão isenção de taxas e fazem sorteios https://bit.ly/32T684r  
 
  Correio Braziliense 

 'Falta de transparência agrava a crise fiscal' https://bit.ly/3nBzRqj  

 Bolsa sobe 1,63% e dólar cai https://bit.ly/38QfdyB  

 Bancos aumentam a estimativa de inflação https://bit.ly/2ICSknU  
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