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  Diário do Comércio 

 Especialistas defendem mais mudanças em PEC https://bit.ly/3m4Ap7O  

 Supermercados ganham nova feira em Minas https://bit.ly/3m0MmeT  

 

  Rádio Itatiaia FM 95,7  

 Sul de MG vai receber em breve empresa de grande porte https://bit.ly/36WI1Tu  

 Com inscrições gratuitas, Prefeitura de Nova Lima oferece 280 vagas em cursos técnicos; saiba como 

fazer https://bit.ly/3fy2i5N  

 

  Canal Executivo Blog  

 FIEMG Lab anuncia 50 startups selecionadas para aceleração https://bit.ly/3fACsy7  

 

  Valor Agregado 

 Challenge FIEMG Lab atrai Indtechs de todo o Brasil https://bit.ly/360bZqH  

 

  Blog do Patricio Nunes 

 FIEMG e Una se unem para qualificar profissionais https://bit.ly/338revR  

 

  Gazeta de Varginha 

 Fábrica de blocos que utiliza rejeitos de mineração é inaugurada https://bit.ly/2Hv3nyK  

 

  Diário Tribuna 

 Vale inaugura Fábrica de Blocos do Pico no município de Itabirito https://bit.ly/3l25BmQ  

 

  O Corvo-Veloz 

 Em reunião na FIEMG, Zema afirma ter boas perspectivas para o futuro do Centro-Oeste de Minas 

https://bit.ly/339tZNd  

 

  Essencial Ar 

 Presidente da FIEMG RVA recebe prefeitos eleitos de Ipatinga e Santana do Paraíso 

https://bit.ly/35XCRaM  
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  Jornal de Uberaba  

 Site e perfis do Centro Cultural Sesiminas Uberaba mudam de endereço https://bit.ly/3nOlTSj  

 

  Estado de Minas 

 Bolsonaro culpa ''fique em casa'' por alta de alimentos https://bit.ly/3ftLehc  

 Estado prevê logística para distribuir vacina em janeiro https://bit.ly/3fvQnpd  

 Boom na venda virtual https://bit.ly/2V33yUZ  

 

  Folha de S. Paulo 

 Auxílio termina no fim do ano, afirma Guedes https://bit.ly/33aGQyI  

 Pandemia faz país atingir menor nível de ocupação em quase 30 anos https://bit.ly/3735fHQ  

 

  O Estado de S. Paulo 

 Sem vagas para quem tem mais de 50 anos https://bit.ly/3l9bnU5  

 Reforma tributária e produtividade https://bit.ly/2Kwd4hr  

 Sem admitir derrota, Trump autoriza a transição de governo para Biden https://bit.ly/398tfMk  

 Governo busca saída legal se tiver de prorrogar pagamento do auxílio https://bit.ly/3785Ub7  

 Crescimento da indústria é intenso e disseminado https://bit.ly/3nWA3kp  

 Em sua 1ª semana, Pix registra R$ 9,3 bi em transações https://bit.ly/3m1GSR4  

 

  O Globo 

 Prorrogação de auxílio 'Não existe', diz Guedes https://bit.ly/3761EIW  

 Casa Branca finalmente autoriza início da transição do poder para Biden https://bit.ly/3kYlhrd  

 

  Exame  

 Mercado vê Selic a 3% em 2021 em meio a alta nas estimativas de inflação https://bit.ly/3fxmLYG  

 

  G1  

 Mercado financeiro vê tombo menor do PIB em 2020 e eleva estimativa de inflação para 3,45% 

https://glo.bo/3nRbXY7  
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