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  Diário do Comércio 

 Construtoras mineiras estimam queda de 3% https://bit.ly/3p7VrUr 

 Déficit na balança chegou a US$ 112 mi https://bit.ly/2KEYfJr 

 Pavimentação da BR-367 é iniciada https://bit.ly/3mrKc7z 

 

  Rádio Globo JF 910 AM 

 FIEMG doa equipamentos médicos para unidades do Samu https://bit.ly/3apaLb8 

 

  Jornal Clarim 

 FIEMG doa equipamentos médicos para unidades do Samu https://bit.ly/3h0dGbn 

 

  DiviNews.com  

 Consórcios de Saúde recebem equipamentos doados pela FIEMG https://bit.ly/3r36qAh 

 

  Diário Tribuna 

 FIEMG doa equipamentos médicos para unidades do SAMU https://bit.ly/3r6omtH 

 

  Jornal Tribuna de Minas - Juiz de Fora 

 FIEMG doa equipamentos médicos para unidades do Samu https://bit.ly/38fjWbo 

 

  Portal Jorge Agora 

 CIS-URG Oeste recebe equipamentos médicos doados pela FIEMG https://bit.ly/3oXmYYq 

 

  TV Integração Globo - Araxá-Divinópolis 

 SENAI de Pará de Minas oferece cursos na área elétrica https://bit.ly/3mvd4M0 

 

  Sistema MPA de Comunicação  

 Salão do Imóvel recebeu quase 9 mil visitantes na plataforma online https://bit.ly/2J03Dqe 

 

  G37 

 Salão do Imóvel recebeu quase 9 mil visitantes na plataforma online https://bit.ly/3anEDog 

 

  Carta de Notícias 

 SENAI abre matrículas para cursos técnicos https://bit.ly/2LI9xgB 

 

  Diário Popular - Ipatinga 

 Matrículas abertas para cursos técnicos do SENAI https://bit.ly/2Wrr6Un 
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  Essencial Ar 

 Matrículas abertas para cursos técnicos do SENAI https://bit.ly/2KEV58x 

 

  Jornal do Sudoeste 

 Indústria mineira mostra resiliência e contribui para minimizar impactos econômicos provocados pela 

Covid-19 https://bit.ly/3r9E1Zq 

 

  Universidade Federal de Viçosa 

 Professor da UFV é novo membro do Conselho Curador da Fapemig https://bit.ly/3h1rylW 

 

  O Tempo 

 Bolsonaro e Zema inauguram pedra fundamental da BR-367 https://bit.ly/2WEWA9T 

 Só uma das 53 barragens a montante foi desativada https://bit.ly/3gZr3bL 

 

  UOL 

 Abit prevê recuperação completa em 2021, mas alerta sobre risco de restrições https://bit.ly/37xkCtD 

 

  Folha de S. Paulo 

 STF permite que Estado imponha restrições a quem não tomar vacina https://bit.ly/38hqqXi 

 Auxílio emergencial eleva inflação dos mais pobres, diz Banco Central https://bit.ly/3nx2OUZ 

 Fim do auxílio e vencimento de dívidas devem aumentar calote https://bit.ly/2KwAof7 

 Governo Bolsonaro acelera atos de impacto na área ambiental em 2020 https://bit.ly/2Wv3CO0 

 

  O Estado de S. Paulo 

 Congresso atropela Economia em votações https://bit.ly/3p5rxjC 

 BC melhora cenário para o PIB e passa a rever recuo de 4,4% https://bit.ly/3r4tezH 

 Mercedes-Benz encerra produção de carros no Brasil https://bit.ly/3mwzYm4 

 

  O Globo 

 Tentativa de derrubar desoneração é criticada https://bit.ly/3ao8wVi 

 BC vê inflação em dobro no ano e queda menor do PIB https://bit.ly/37sRwLU 

 Supremo autoriza sanções a quem não tomar vacina contra Covid-19 https://bit.ly/2WsUOZe 

 

  Correio Braziliense 

 Indústria perde relevância no Brasil https://bit.ly/2KGdX76 

 Indústria avança em novembro https://bit.ly/3p3OVhd 

 Otimismo na construção https://bit.ly/3mvjcE0 

 Supremo autoriza vacinação obrigatória https://bit.ly/3r4uAuh 

 Para BC, risco fiscal é o maior desafio https://bit.ly/3p3OVxL 
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