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  TV CNN Brasil 

 Retomada Econômica: Minas Gerais se destaca no crescimento brasileiro https://bit.ly/3a45GVs 
 
  Diário do Comércio 

 Mudanças são importantes para o resgate da eficiência https://bit.ly/37es4cU 

 PIB de Minas Gerais avança 8,1% https://bit.ly/383iWqM 

 Pandemia deve afetar economia em 2021 https://bit.ly/2WafqFq 

 LDO e vetos devem ser votados nos próximos dias https://bit.ly/380qxGC 
 
  Hoje em Dia 

 PIB cresce 8,1% em Minas https://bit.ly/34cttyB  
 
  Jornal Edição do Brasil 

 Flávio Roscoe faz palestra na última reunião de 2020 https://bit.ly/2WfXGZc 
 
  G37 

 Presidente da FIEMG visita indústria no Centro-Oeste de Minas Gerais https://bit.ly/3a76WHd 
 
  Rádio Itatiaia 

 SESI Cultura: formado pessoas e transformando vidas https://bit.ly/37eLKNB 
 
  Dicas BH 

 Orquestra Sesiminas Musicoop apresenta Live Concerto “Beethoven – o Grande Humanista” 
https://bit.ly/3gMEsDT 

 
  Conexão Itajubá 

 FIEMG defende aprovação da Nova Lei do Gás que será votada hoje no Senado https://bit.ly/2Wd1WJ5 
 
  Jornal Empresarial 

 ArcelorMittal vence na categoria de inovação do Empresas Mais https://bit.ly/2LB7jjh 
 
  Rádio Santa Cruz 

 SENAI abre inscrições para cursos gratuitos de Aprendizagem Industrial em Pará de Minas 
https://bit.ly/3qWmVhu 

 
  Rádio Stilo FM 

 SENAI abre inscrições para cursos gratuitos de Aprendizagem Industrial em Pará de 
Minas  https://bit.ly/37iP5eS 

 
  Folha Uberaba 

 SENAI Araxá abre inscrições para cursos técnicos com 50% de desconto na matrícula 
https://bit.ly/34dnjON 

 
  Patos em Destaque 

 FIEMG, SENAI e Sindicatos recebem prefeito eleito Falcão https://bit.ly/3miYYgA 
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  Jornal O Liberal  

 Em nova iniciativa solidária Instituto Estrada Real faz doação de cestas https://bit.ly/3860BJu 
 
  Rádio Super FM 91,7 

 PIB de Minas se recupera no 3º trimestre https://bit.ly/2K0neac 
 
  Estado de Minas 

 PIB de Minas cresce 8,1%, mas segue negativo no ano https://bit.ly/2KlmrR6 
 
  O Tempo 

 Assembleia aprova projeto que obriga Estado a garantir vacina https://bit.ly/3oTXU4r 

 PIB de Minas Gerais cresce 8,1% no terceiro trimestre https://bit.ly/2JTvKrO 

 Dívida de Minas cresceu R$ 14 bilhões de janeiro a outubro https://bit.ly/34bcxZq 
 
  Folha de S. Paulo 

 Guedes vê principais reformas chegarem ao fim do ano sem avanços e sai em férias https://bit.ly/3gLZL8I 

 Tributária não sai porque é do Maia, diz presidente da Câmara https://bit.ly/3qOmCoK 

 O que muda com o Fundeb como aprovado na Câmara https://bit.ly/3mcWtfL 

 Pandemia acelera vagas de tecnologia e saúde e elimina de gerentes https://bit.ly/2LryBbC 

 UE e Reino Unido decidem só manter negociação pós-brexit https://bit.ly/3mj7Qmo 
 
  O Estado de S. Paulo 

 Sem peças, montadoras paralisam parte da produção e cancelam trabalho extra https://bit.ly/37dwtN7 

 Setor de serviços registra a 5ª alta seguida, diz IBGE https://bit.ly/3mbJScQ 

 PEC emergencial fica para o ano que vem https://bit.ly/3njOoaq 

 Governo deve propor limite de R$ 232 bi para déficit em 2021 https://bit.ly/34b6unG 

 'Demora da vacina é maior erro político de Bolsonaro' https://bit.ly/3qSbZBj 

 Corte de renúncias para ampliar rede de proteção pós-auxílio esbarra em lobby https://bit.ly/37etbcC 

 Mais de dois terços dos jovens têm emprego precário, mostra pesquisa https://bit.ly/3njkjIj 

 Ajuste fiscal deve ditar ritmo do dólar https://bit.ly/3qTWkl5 
 
  O Globo 

 Emergencial, mas adiada https://bit.ly/37ZINzH 

 Após alerta do TCU, União prevê https://bit.ly/2LDo3qd 

 Estímulos em 2021 só virão com impacto fiscal zero, alerta Guedes https://bit.ly/3oTGkxN 

 Serviços crescem, mas não recuperam perdas do ano https://bit.ly/37e7xoP 

 Efeito rebote https://bit.ly/3gI8oRQ 
 
  Correio Braziliense 

 Governo propõe meta fiscal fixa para 2021 https://bit.ly/3oQPjj7 

 Bancos não descartam PIB negativo no 1º tri https://bit.ly/383l95y 

 Maratona de votação antes do recesso https://bit.ly/381PhOD 

 Inflação não dará trégua em 2021 https://bit.ly/3gLLFEz 
 
  Diário de S. Paulo 

 CNI divulga estudo com propostas para estimular inovação https://bit.ly/3mi7HzV 
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