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  Asper  

 Anicer realiza ConvenCer em Minas Gerais https://bit.ly/2UXLifS  

 

  Sinduscon  

 Diretor do Sinduscon-JF ministra palestra no Minascon 2020 https://bit.ly/2UXdMXc  

 

  BH Eventos 

 Evento: AMIS lança 1ª feira virtual do segmento supermercadista https://bit.ly/2UZme8r  

 

  Jornal de Notícias - Montes Claros 

 Governador destaca retomada da economia e geração de empregos https://bit.ly/3mbvx12  

 

  Gazeta de Varginha 

 Fábrica de blocos do Pico que utiliza rejeitos de mineiração é inaugurada em Minas Gerais 

https://bit.ly/3l55oPY  

 

  Portal CanaOnline  

Projeto BioVida utiliza resíduo da produção de biodiesel para aumentar a produtividade das lavouras 

https://bit.ly/3nSwZpi  

 

  DiviNews.com 

 Secretário de Desenvolvimento Econômico de Divinópolis poderá ser o Presidente da FIEMG, Eduardo 

Nunes Soares https://bit.ly/3fwnZmV  

 

  O Corvo-Veloz 

 Prefeito e vice eleitos de Divinópolis se reúnem em Grupo Gestor da FIEMG Regional Centro-Oeste 

https://bit.ly/3m42vjO  

 

  A Folha Regional 

 Indústria e Academia se unem para fortalecer e qualificar profissionais https://bit.ly/3q2nxlh  

 

  Portal Amirt 

 Prefeitura e SENAI oferecem cursos de capacitação para eletricista predial e montador de estruturas 

metálicas https://bit.ly/3pZryXo  
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  O Tempo 

 Comércio reforça cuidados para faturar mais nesta Black Friday https://bit.ly/3nZ1kmj  

 Governo trabalha no modelo para universalizar saneamento https://bit.ly/2UYKHdI  

 

  Diário do Comércio 

 Alta em alimentos pressiona restaurantes e hotéis em Minas https://bit.ly/39kRYgF  

 Bancos injetam pelo menos R$ 2 bi na era da pandemia https://bit.ly/39fN6JG  

 Economia circular e sustentabilidade https://bit.ly/2V36f98  

 

  Estado de Minas 

 Empenho pelo metrô https://bit.ly/39b8Bv3  

 Fiocruz refaz previsão para vacinar até março de 2021 https://bit.ly/39gpoNs  

 

  Correio Braziliense 

 Falta espaço para o auxílio https://bit.ly/3l2tvP5  

 Inflação vai além de alimentação https://bit.ly/2IYP06M  

 'Quem puder pagar, nós vamos emprestar'' https://bit.ly/33i6HF3  

 

  O Globo 

 IPCA-15 é o maior para novembro desde 2015 https://bit.ly/33iDdHj  

 O risco de novo abalo na economia https://bit.ly/3miEGoB  

 Dólar cai, e Bolsa alcança maior patamar desde 21 de fevereiro https://bit.ly/2JbsOpM  

 

  O Estado de S. Paulo 

 Bolsa sobe 2,24% e fecha perto dos 110 mil pontos https://bit.ly/3fw6bbD  

 Governo intensifica negociações para pôr de pé programa social https://bit.ly/2V01wFd  

 'Todo ajuste que a economia sugere, o presidente não quer' https://bit.ly/33h68vh  

 Se preciso, auxílio será em 'escala menor', diz Tesouro https://bit.ly/3m5JWf2  

 

  Folha de S. Paulo 

 Pagamento de tributo adiado faz arrecadação federal ter crescimento de 9,6% em outubro 

https://bit.ly/2V2ysgg  

 Prévia da inflação supera o centro da meta https://bit.ly/39f1B0b  

 5G é tema de segurança nacional , diz ministro https://bit.ly/3nTmvWK  
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