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  Rádio 98 FM 

 Ex-aluno fala sobre sua experiência na Rede SESI de Ensino https://bit.ly/33j9EVY 

 

  Rádio Brasileiríssima / Inconfidência FM 100,9 

 Live abre programação do XI Prêmio Zumbi de Cultura nesta quinta-feira https://bit.ly/3fEcKbS 

 

  Estado de Minas 

 Arte contra o racismo https://bit.ly/3maEF5M 

 Kalil aponta 'irresponsáveis' e ameaça com lockdown https://bit.ly/2V59Nbe 

 Inflação em alta https://bit.ly/3m9OQro 

 

  Portal Amirt 

 Sebrae Minas e Sinduscon realizam em Divinópolis 1ª Feira da Construção Civil 100% on-line 

https://bit.ly/3fAmkwu 

 

  Rádio Real FM Ouro Preto 

 Minas está na final do Inova SENAI 2020 https://bit.ly/379SlHV 

 

   Barbacena Online 

 Indústria e suas oportunidades pautam o “Mundo SENAI” https://bit.ly/33gTrAM 

 

  BarbacenaMais 

 Mundo SENAI promove mais de 160 horas de orientação profissional e palestra com Murilo Gun 

https://bit.ly/3fAihQO 

 

  Jornal de Notícias - Montes Claros 

 Adauto https://bit.ly/3nVVXEk 

 Startups https://bit.ly/33jtRv0 

 Mundo SENAI https://bit.ly/3laFiuK 

 Indústria e Academia se unem para qualificar profissionais https://bit.ly/37eAv6E 

 

  Jornal Agora - Divinópolis 

 Sem oferecer perspectiva para o hospital, Zema faz sua primeira visita a Divinópolis https://bit.ly/37dPs8W 
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  Jornal de Uberaba 

 Participantes do 'Chef do Bem', do FIEMG Social, recebem mais de 770 kg de alimentos https://bit.ly/39cEseS 

 

  Diário do Comércio 

 PBH ampliará a fiscalização no comércio https://bit.ly/3q62LRx 

 STF nega incidência de ICMS em vendahttps://bit.ly/2Jg9szs 

 Iniciativa privada próxima de ampliar participação em setor https://bit.ly/3m87nEA 

 Meio ambiente no centro do debate da mineração https://bit.ly/3q0Fu3r 

 Resultado de outubro é o melhor do ano https://bit.ly/33kb56z 

 

  O Tempo  

 Kalil libera lojas aos domingos, mas diz que "ignorantes" podem fechar BH https://bit.ly/366SI6J 

 

  Folha de S. Paulo 

 Empresários lançam estudo em defesa de negócios com a China https://bit.ly/2J1wvyx 

 Apelo https://bit.ly/39cFXtw 

 Juro deve subir para o consumidor, diz Tesouro https://bit.ly/3fDWKH5 

 Senado aprova nova lei que agiliza falências e recuperação judicial https://bit.ly/3m84TWM 

 Projeto que torna racismo e homofobia agravantes é aprovado no Senado https://bit.ly/2V6c2ek 

 Nova crise de Bolsonaro com China ameaça superávit comercial recorde https://bit.ly/3fE3nJC 

 

  O Estado de S. Paulo 

 Senado aprova nova Lei de Falências https://bit.ly/2J927ln 

 Promessas bloqueadas https://bit.ly/2KErhch 

 'Investimento público é mais importante que juro baixo' https://bit.ly/39fUK6z 

 'Estamos sendo usados na disputa entre superpotências' https://bit.ly/2V4nSFD 

 Crise derruba investimento estrangeiro https://bit.ly/2V2MAWO 

 A gangorra sobe, mas não recupera o que já caiu https://bit.ly/3l9mOLt 

 Brasil tem 2ª maior alta de preços no atacado no mundo mostra estudo https://bit.ly/2V2MJtk 

 

  O Globo 

 Em reunião com empresários, Bolsonaro promete desburocratização https://bit.ly/2J4cibo 

 Nova lei modifica recuperação judicial https://bit.ly/3q2qcLF 

 Investimento externo recua 78% em outubro https://bit.ly/37dMcdZ 
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