Quinta

Boas notícias
O Ministério da Agricultura divulgou uma nota
ontem, informando que a China aceitou receber a
carne bovina que aguardava liberação de entrada
no país. Essa notícia, mais a retirada da vacina da
Febre Aftosa para o ano de 2022 em grande parte
do Brasil, contribuirá para o Brasil acessar mercados
como o do Canadá, Coréia do Sul e Japão, levam
um alento ao pecuarista brasileiro a acreditar na
consolidação do Brasil como o maior exportador
de proteína bovina e quem sabe em breve, o maior
produtor de carne bovina do mundo. Ótimo que
o produtor rural ﬁque satisfeito. Ele é um dos
maiores, senão o maior responsável pelo fato da
nossa economia ainda se salvar.

Postergando
Sem um acordo entre deputados e o Palácio do
Planalto sobre o mecanismo de reajuste do Auxílio
Brasil, o presidente da Câmara, Arthur Lira, resolveu
adiar de ontem para hoje a análise da MP que
institui o novo benefício do governo federal. O
relator da MP que cria o Auxílio Brasil, Marcelo Aro
disse que vai trabalhar para manter em seu parecer
o mecanismo de correção automática do benefício
pela inﬂação, mas admite retirá-lo caso isso seja
necessário para aprovar o texto.

Morte e vida

Mais um meio de comunicação impresso será
encerrado no Brasil. Infelizmente! Em comunicado
divulgado ontem, o Grupo Folha decretou o ﬁm do
jornal Agora São Paulo, a versão popular da Folha
de São Paulo. A história do jornal chegará ao ﬁm em
deﬁnitivo na próxima segunda-feira, 29 de novembro. Como dono de jornal impresso, lamento esse
tipo de informação, ao mesmo tempo que me
sinto forte, lutando para não permitir a morte do
jornal impresso em Morrinhos. Mesmo com a crise
do coronavírus no comércio ainda estamos sobrevivendo como (até onde sei) o único jornal impresso
em Morrinhos. Estamos apostando em opinião,
porque concorrer com ‘chegar primeiro’ na notícia
é impossível nestes tempos de internet e redes
sociais. Obrigado a todos que me ajudam de
alguma forma!
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