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  TV BandNews 

 Eletropostos são instalados em Belo Horizonte https://bit.ly/2M06vog  
 
  Rádio Real FM Ouro Preto 

 Programa Aprendiz, parceria entre SENAI e Samarco está com inscrições abertas https://bit.ly/2KKiaaf  
 

  O Estado de S. Paulo 

 O que representa para o desenvolvimento de Minas a aprovação do Marco Legal das Startups 
https://bit.ly/3pssjHJ  

 Receita de novembro é a maior para o mês em 6 anos https://bit.ly/3h7u226  

 Mutação do novo coronavírus deixa bolsas em alerta https://bit.ly/3nTjR3u  

 Governo tenta barrar projeto que prevê repasse extra de R$ 43 bi a municípios https://bit.ly/3piN9J8  
 

  ON Jornal 

 IEL abre quase 900 vagas de estágio em todo o país https://bit.ly/34w1Wsf  
 

  O Corvo-Veloz 

 Divinópolis: Primeira reunião e posse do Conselho de Desenvolvimento será realizada na FIEMG 
https://bit.ly/2LQBFhE  

 
  Jornal Correio do Sul 

 Governo de Minas inicia etapa de fiscalização da edição 2020 do FAPI https://bit.ly/3ax0v0j  
 
  Estado de Minas 

 Fim do auxílio gera alerta na economia https://bit.ly/2WFhxBg  

 Aliados trancam a pauta https://bit.ly/3ph8jYo  

 Alívio e tensão na Europa https://bit.ly/2WEy9ck  
 
  Diário do Comércio 

 Programa de apoio atende a mais de 9 mil empresas https://bit.ly/3pdNj4H  
 
  Folha de S. Paulo 

 Arrecadação federal cresce 7,3% com pagamento de impostos adiados https://bit.ly/2Wza2Mm  

 Bolsas caem com temor sobre nova mutação da Covid-19 https://bit.ly/3h7tJV0  
 
  O Globo 

 Congresso deve impor ao Executivo quase R$ 18 bilhões em emendas https://bit.ly/38qSyHB  

 Arrecadação de impostos em novembro cresce 7,3% https://bit.ly/37KNwql  

 Temor sobre variante da covid derruba Bolsa e leva dólar a R$ 5,11 https://bit.ly/3aAURKS  
 
  Correio Braziliense 

 Retomada será lenta e irregular https://bit.ly/2KlxIRY  

 Mercados adotam cautela https://bit.ly/38r1wV1 
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