Edição Nº 147/2020 – 08 a 09 de dezembro de 2020
TV Inter TV Grande Minas / Globo - Montes Claros
 Presidente da FIEMG, Flávio Roscoe, visita Montes Claros para conversar com representantes da indústria e ouvir
demandas da região https://bit.ly/3oCgjme
Hoje em Dia
 Minas 300 anos: Indústrias da moda e têxtil iniciam retomada https://bit.ly/3m6YJFC
Rádio Vitória FM 87.9
 Érika Morreale, presidente do Conselho de Relações do Trabalho da FIEMG, fala sobre a redução de trabalho
decorrente da pandemia do novo coronavírus https://bit.ly/2K4gMib
BH Eventos
 Orquestra Sesiminas
https://bit.ly/36ZiNFq
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BarbacenaMais
 Abertas as inscrições para os cursos técnicos do SENAI-MG https://bit.ly/3grS3Rb
Rádio Cataguases
 SENAI disponibiliza vagas para Aprendizagem Industrial 1º semestre de 2021 https://bit.ly/39Vo5Uo
BH Eventos
 1º Congresso Nacional de Mulheres Engenheiras promove debate gratuito sobre temas relacionados à liderança
feminina e equilíbrio organizacional https://bit.ly/3lUBazy
Gazeta de Varginha
 FIEMG: Minas Gerais, propulsor da economia no país https://bit.ly/37MSEZI
Portal Negócios Já
 Metalmecânico em nova fase! https://bit.ly/3712WpQ
Jornal O Informante
 Lideranças fazem balanço da Agenda de Convergência em 2020 https://bit.ly/2W2OQxL
O Tempo
 A estratégia desenvolvimentista que trouxe a Fiat para Minas https://bit.ly/3n2ifEr
 Covid afeta logística, e podem faltar insumos para a indústria https://bit.ly/33VLPE1
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Estado de Minas
 Minas retoma investimentos https://bit.ly/3n4KBho
 A guerra da esperança https://bit.ly/2VXw0rW
 Sob pressão, Pazuello garante doses, mas não explica atraso https://bit.ly/33WT8LG
 Inflação é a maior no mês desde 2015 https://bit.ly/2LlwKoR
Diário do Comércio
 Reforma tributária é fundamental para o crescimento da economia brasileira https://bit.ly/3otL0ds
Folha de S. Paulo
 Euforia do mercado com vacina contra Covid ignora obstáculos, diz economista https://bit.ly/2W9nYfX
 Fórum Econômico Mundial se muda para Ásia em 2021, em golpe para os europeus https://bit.ly/3a2EMwW
 Senado aprova Casa Verde e Amarela, e texto vai para sanção de Bolsonaro https://bit.ly/3m1lhYe
 Inflação é maior para novembro desde 2015 https://bit.ly/3qJtZh9
 Técnicos da Economia já avaliam extensão da calamidade com 2ª onda https://bit.ly/2VVUhP9
O Estado de S. Paulo
 Indústria inovadora reagiu melhor a pandemia, mostra CNI https://bit.ly/36XhFCi
 Risco de paralisação de fábricas por falta de insumos é alto, diz Anfavea https://bit.ly/37R0P7l
 Vazamento expõe medida fura-teto para ampliar gastos https://bit.ly/2VT9vo4
 Caminhos da energia no Brasil https://bit.ly/3lZHmGs
 A inflação como risco para 2021 https://bit.ly/2VUTfTJ
 Novo relatório da PEC emergencial prevê economia abaixo da estimativa inicial https://bit.ly/3qGo9NH
 Novembro tem maior inflação em 5 anos https://bit.ly/2JFWRGJ
O Globo
 Produção de veículos pode parar por falta de peças https://bit.ly/3mVGBj3
 De plástico a papelão, falta de insumos freia expansão da indústria https://bit.ly/39TPndN
 Relatório da PEC Emergencial abre espaço para novas despesas e gera atrito com equipe econômica
https://bit.ly/3m0Vmjt
 Doria marca início da vacinação em SP para 25 de janeiro, e ministério anuncia acordo com a Pfizer
https://bit.ly/36Xr1Oo
 Governadores e prefeitos cobram vacinação ágil https://bit.ly/37QilID
 Alta da inflação reduz prazo do governo para aprovar reformas https://bit.ly/2K9zrsN
 Âncora fiscal precisa ser reforçada, defende Armínio https://bit.ly/3m2hOIG
 IPCA é o maior para novembro desde 2015 https://bit.ly/33VMAgl
Correio Braziliense
 Indústria em expansão https://bit.ly/374rP4d
 Inflação deve fechar o ano acima da meta https://bit.ly/3gw3PK0
 Guerra da Vacina preocupa estados https://bit.ly/2K29H1E
 Mais facilidade para contratar https://bit.ly/2LmNrjJ
 Inflação é a maior em 5 anos e subirá mais https://bit.ly/2JNgmwU
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