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Estamos seguindo em frente

Gastamos dois dias, anteontem e ontem, minha

mulher, e eu para a

distribuição de mais

uma edição impressa

do !,

uma tarefa hoje mais

árdua que antes, por

causa da pandemia e

das dificuldades do 

comércio, nosso 

grande parceiro. 

Mesmo com toda es-

ta dificuldade de 

agora, nos alegramos

com as perspectivas, cada dia maiores, de logo 

tudo voltar ao normal. Tenho muita fé e confiança

que este meu sonho de não deixar o jornal impres-

so morrer aqui em Morrinhos e são muitas as pes-

soas que nos incentivam a seguir com este traba-

lho, que faz parte da cultura mundial. Deus há de

abençoar nossos sonhos e nos fortalecer no tra-

balho!

Goianos no Brasileirão

PRIMEIRA DIVISÃO

- Atlético x Corinthians - amanhã

SEGUNDA DIVISÃO

- Vila Nova 1 x 0 Náutico - ontem;

- CRB x Goiás - hoje

QUARTA DIVISÃO

- Caldense x Aparecidense - hoje

Violência contra meios de comunicação

As manifestações de 7 de setembro resultaram em 

agressões a jornalistas que realizavam coberturas 

dos atos. Ao menos sete equipes foram atacadas 

por manifestantes que foram às ruas em apoio ao 

presidente da República, Jair Bolsonaro. As situa-

ções de agressão e de hostilização da imprensa 

foram registradas e repudiadas por entidades da 

Ressentimentos

O ato unificado, marcado para amanhã, na Avenida 

Paulista, convocado pelos movimentos MBL e Vem 

Pra Rua, está dividindo representantes tanto da es-

querda como da direita. As manifestações, organi-

zadas pelos dois movimentos, com o objetivo unir 

forças para pedir o impeachment do presidente 

Bolsonaro, com a participação de partidos do cen-

tro e de esquerda, além da direita. As opiniões con-

trárias à unificação proposta pelo ato se baseiam no 

histórico controverso do MBL e do Vem Pra Rua. 

Ambos os grupos foram participantes ativos das 

manifestações que resultaram no impeachment da 

ex-presidente Dilma Rousseff, causando o ressenti-

mento da esquerda que dura até os dias atuais.

categoria. Entre os seis casos registrados pela 

Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo 

(Abraji), dois foram sofridos pela equipe da Jovem 

Pan, em São Paulo.
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