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No último dia 08 de outubro, na cidade de Araçoiaba (RMR), o governador Paulo Câmara e o prefeito Jogli Uchôa assinaram ordens 
de serviços no montante de mais de R$ 40 milhões. Paulo Câmara veio acompanhado do presidente da Alepe, Eriberto Medeiros, 

deputados estaduais e federais, secretários e prefeitos da região.

DOR DE CABEÇA Yves Ribeiro tem se esforçado para fazer a cidade sair do lugar

 ESTADO GOVERNO ANUNCIA 13º SALÁRIO
PÁGINA A3

Foto: Divulgação

ARAÇOIABA RECEBERÁ MAIS DE 
R$ 40 MILHÕES EM INFRAESTRUTURA

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

A estrada da 
discórdia: 
antes tarde 
do que nunca. 
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O Artigo 5º da Cons-
tituição Federal vem 
sendo desrespeitado 

por uma minoria into-
lerante e detentora 
da síndrome da verda-
de, ou seja, essa minoria 
pode expressar-se e de-
fender suas ideologias, 
mas quando confrontada 
por outros...

Ele reivindicou investi-
mentos para o turismo do 
Litoral Norte.

Com mais de 300 mil 
habitantes, uma das 
principais cidades do 
Litoral Norte, Paulista 
(RMR), continua enfren-
tando os antigos proble-
mas cotidianos, que vêm 
afetando a vida da maioria 
de seus moradores.

Isso vem desde a ges-
tão do ex-prefeito Júnior 
Matuto (PSB) e ainda 
estão presentes na tênue 
administração do prefeito 
Yves Ribeiro (MDB)...

Vândalos causam terror 
e incendeiam loja Credi-
móveis Novolar

PÁGINA A2

Zé anuncia reconstrução do 
Mercado e Auxílio Emergencial

A difícil tarefa que Yves tem de governar 
a metrópole do Litoral Norte 

Foto: Divulgação
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AÇÃO Ao centro, Jairo investirá mais no social em 2022

DOR DE CABEÇA Yves tem se esforçado bastante para avançar
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 A difícil tarefa de governar a 
metrópole do Litoral Norte 

JAIRO KAITO ANUNCIA 
RETORNO DAS ATIVIDADES 
DA ASSOCIAÇÃO

INTOLERÂNCIA DE LIBERDADE 
DE EXPRESSÃO

EDITORIAL  SOCIAL

 PAULISTA
Esteticista e Cosmetóloga, Especialista em Estética 

Clínica e Graduanda em Nutrição

Para agendamento personalizado, entrar em contado por:
Fone/Whatsapp: (81) 98818.8138

Instagram: @jaeli.assuncao.esteticista

Opinião

O Artigo 5º da Constituição Federal vem sendo desrespeitado 
por uma minoria intolerante e detentora da síndrome da verdade, 
ou seja, essa minoria pode expressar-se e defender suas ideologias, 
mas quando confrontada por outros, não aceitam, criticam e, em 
alguns casos, levam o caso à Justiça.

À priori, todos são iguais diante da Lei, todos podem professar 
e defender suas convicções, e, entretanto, respeitando os pensa-
mentos ou convicções adversas.

Mas o que estamos assistindo nesse País,  em muitas situações, 
é o aniquilamento do direito sagrado de pensar e de expressar-se 
o contrário em relação a grupos minoritários, mas influentes e que 
se sentem ofendidos quando confrontados.

Todos têm os direitos e deveres diante da nossa Carta Magna, 
a constituição. Todos os indivíduos devem ser respeitados, não im-
porta a sua cor, raça, religião ou opção sexual.

Isso, entretanto, não dá o direito a ninguém de fazer qualquer 
tipo de preconceito. Não, absolutamente. Mas alguém não pode 
ser criticado ou ofendido por se posicionar contra a ideologia de 
gênero, por exemplo.

Somos livres (conforme o artigo 5º) para defender nossas ideo-
logias e crenças, contanto que respeitemos os que pesam em con-
trário. Mas o que estamos presenciando, hoje, é a intolerância e 
um sentimento de ódio. Isso é muito preocupante.

Reforço, aqui, que deve ser repudiado qualquer tipo de precon-
ceito, mas ninguém pode ser criticado ou sofrer preconceito por  
pensar diferente e defender suas crenças e convicções. 

REDAÇÃO

Você sabe como 
escolher um bom 
protetor solar?

Muitas pessoas deixam de 
utilizar esse importante 

produto porque temem que 
acabem ficando com a pele 
oleosa, ou até mesmo ficam 
receosas de gastarem dinhei-
ro e o protetor solar acabar 
não sendo eficaz contra a 
radiação luminosa.  Se esse 
é o seu caso, acompanhe as 
dicas a seguir:

- Verifique o FPS (prote-
ção contra os raios UVB), o 
interessante é que seja de 30 
em diante;

- Verifique o PPD (prote-
ção contra os raios UVA), o 
interessante é que seja de 19 
em diante;

- Para um protetor solar ser 
eficaz, ele precisa apresentar 
tanto o FPS quanto o PPD;

- Quanto ao tipo, a dica 
para pessoas de pele mista, 
oleosa e acneica é escolher 
do tipo “oil free/sem óleo”, 
ou em gel;

- Para quem tem a pele 
mais seca, madura ou trans-
pira muito, o interessante é 
que o produto seja do tipo 
creme, ou gel-creme;

- O protetor deve ser rea-
plicado a cada quatro horas 
no máximo, para garantir a 
devida proteção.

Os benefícios do uso do 
protetor solar, ou fotopro-
tetor, são vários, tais como: 
proteção contra queimadu-
ras solares, prevenção con-
tra câncer de pele, preven-
ção contra o envelhecimento 
da pele, contra manchas e 
linhas de expressão.

Por Jailton Lima

Uma boa notícia para 
os moradores do 

bairro de Caetés III que, 
a partir do mês novem-
bro desse ano, poderão 

contar com os servi-
ços da associação, pa-
ralisados pela pandemia 
da Covid-19 

O vice-presidente da 
Câmara Municipal de 
Abreu e Lima, vereador 
Jairo Kaito (AVAN-
TE), confirmou à Fo-
lha Metropolitana o 
retorno das atividades 
sociais e educativas da 
instituição.

Jairo disse que a as-
sociação voltará com for-
ça total, dando ênfase 
aos cursos profissio-
nalizantes de costura, 
que vão oportunizar a 
muitas mulheres a chan-

ce de aprender uma pro-
fissão.

“O nosso trabalho 
social vai continuar 
ajudando as pessoas 
a terem uma renda 
própria e colocarem 
também o seu próprio 
negócio.  Dessa forma, 
faremos a inclusão 
delas no mercado de 
trabalho”, garantiu o 
vice-presidente.

Jairo informou que as 
pessoas interessadas já 
podem se dirigir à sede 
da associação, em Cae-
tés III, e fazerem suas 
inscrições.

Por Jailton Lima

Com mais de 300 mil 
habitantes, uma das 
principais cidades do 
Litoral Norte, Paulista 
(RMR), continua enfren-
tando os antigos proble-
mas cotidianos, que vêm 
afetando a vida da maio-
ria de seus moradores.

Isso vem desde a ges-
tão do ex-prefeito Jú-
nior Matuto (PSB) e 
ainda estão presentes 
na tênue administra-
ção do prefeito Yves Ri-
beiro (MDB), que, até o 
momento, não consegue 
avançar. Muitas sãos as 

dificuldades não solucio-
nadas. 

Yves ainda não con-
seguiu fazer o municí-

pio engatar a segunda 
marcha. Uma cidade 
estagnada em todos os 
setores, embora ele te-
nha herdado uma heran-
ça maldita, deixada pelo 
seu antecessor. 

Entretanto, a pesar da 
morosidade da gestão, 
vale ressaltar o bom de-
sempenho na saúde. O 
secretário Dr. Char-
les tem feito um bom 
trabalho na vacina-
ção contra o Covid-19, 
sendo considerada muita 
eficiente e uma das mais 
avançadas no Estado.
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RECURSOS Estão garantidos para o pagamento do 13º Salário do servidor

MAIS ÁGUA Renato Alves protocolou solicitação à Compesa

PAULO CÂMARA ANUNCIA 13° 
SALÁRIO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS PARA O DIA 13 

Foto: Arquivo/FM

Foto: Divulgação

Renato Alves reivindica da 
Compesa o aumento da oferta 
de água para Caetés I  A difícil tarefa de governar a 

metrópole do Litoral Norte 

 ECONOMIA MAIS DE R$ 3 BILHÕES SERÃO INJETADOS NA ECONOMIA REGIONAL

 GOVERNO DO ESTADO 

 ABREU E LIMA

Reg. nº 6968/PE

Foto: Jailton Lima/FM
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Não tem sido nada fácil 
para o prefeito de Paulista 
(RMR), Yves Ribeiro(MDB), 
administrar os enormes pro-
blemas do município. Embo-
ra tenha pego uma herança 
maldita do ex-prefeito Júnior 
Matuto (PSB), ele ainda não 

Essa possibilidade acre-
dito que está fora de cogita-
ção, com o fato do incêndio 

 UMA CIDADE ESTAGNADA 

 ESTADO INVESTIRÁ MAIS DE R$ 41 MILHÕES EM 
ARAÇOIABA 

 INCÊNDIO SERIA UM RECADO DA RETIRADA DOS 
AMBULANTES DO CENTRO COMERCIAL? 

 A ESTRADA DA DISCÓRDIA: ANTES TARDE DO QUE NUNCA 

conseguiu fazer seu governo 
avançar.

Enquanto isso, só recla-
mações da sociedade. Tem 
muita coisa para resolver em 
Paulista. A cidade continua 
estagnada, não cresce como 
deveria. E, assim, a cada dia, 
os problemas se amontoam.

criminoso, provocado por 
vândalos que incendiaram a 
loja Cred Móveis, no centro 
de Abreu e Lima, no dia 29 
de outubro, e também em um 
carro que estava em frente à 
Prefeitura Municipal.

Os ambulantes devem fi-
car até o final de dezembro 
na Avenida Duque de Ca-
xias, no centro. A Prefeitu-
ra deve providenciar uma 
outra área para eles, mas a 
queixa dos mesmos ainda é 
muito grande.

Por muito tempo a estra-
da de Monjope, em Cruz de 
Rebouças, estava danifica-
da, causando transtorno aos 
moradores. A prefeitura havia 
começado a obra, mas com 
as águas das chuvas a es-
trada ficou em pior estado. A 
gritaria foi grande.

Comunidade, comercian-
tes e as cobranças do ex-
-deputado federal, Severino 
Ninho, e Júnior Barros for-
çaram a Prefeitura Municipal 

Uma relevante conquista 
para o município que vai ga-
nhar mais de R$ 41 milhões 
para construção de estrada 
e do aumento da oferta de 
água. Além da implantação 
da Cozinha Comunitária e a 

ce de aprender uma pro-
fissão.

“O nosso trabalho 
social vai continuar 
ajudando as pessoas 
a terem uma renda 
própria e colocarem 
também o seu próprio 
negócio.  Dessa forma, 
faremos a inclusão 
delas no mercado de 
trabalho”, garantiu o 
vice-presidente.

Jairo informou que as 
pessoas interessadas já 
podem se dirigir à sede 
da associação, em Cae-
tés III, e fazerem suas 
inscrições.

pio engatar a segunda 
marcha. Uma cidade 
estagnada em todos os 
setores, embora ele te-
nha herdado uma heran-
ça maldita, deixada pelo 
seu antecessor. 

Entretanto, a pesar da 
morosidade da gestão, 
vale ressaltar o bom de-
sempenho na saúde. O 
secretário Dr. Char-
les tem feito um bom 
trabalho na vacina-
ção contra o Covid-19, 
sendo considerada muita 
eficiente e uma das mais 
avançadas no Estado.

a concluir a obra da estrada. 
Antes tarde do que nunca. 
Vale apena reivindicar. 

cobertura da quadra da es-
cola estadual.

As ordens de serviços fo-
ram assinadas pelo governa-
dor Paulo Câmara (PSB) e o 
prefeito Jogli Uchôa (DEM), 
no início de outubro. 

Por Jailton Lima

O bairro mais populo-
so de Abreu e Lima, com 
mais de 25 mil habi-
tantes, vem enfrentan-
do dias difíceis com a 
diminuição do abaste-
cimento de água por 
parte da Compesa.

Preocupado com a si-
tuação e cobrado pela 
população, o vereador 
Renato Alves foi pes-
soalmente à Regional 
Norte da Compesa, no 
dia 25 de outubro, co-
brar uma solução, em 
caráter de urgência, 
para normalizar o forne-
cimento.

Renato protocolou a 
solicitação por meio do 

Ofício de n°. 136/2021, 
onde relatou a diminui-
ção da oferta de água no 
bairro. Isso, segundo ele, 
não deveria está aconte-
cendo.

“Tendo em vista que 
o sistema de abaste-
cimento do bairro se 
dá por meio de poço e 
que o calendário não 
está sendo cumprido 
corretamente. E isso 
tem provocado trans-
torno aos moradores”, 
comentou. 

O vereador espera que 
a Compesa normalize, 
em breve, o abasteci-
mento de água nas casas 
dos moradores de Caetés 
I. “ Se possível, iremos 
ao Governo do Estado 

Por Jailton Lima

Uma boa notícia 
para os servidores 

públicos do Estado de 
Pernambuco. No último 
dia 27 de outubro, o go-
vernador Paulo Câmara 
(PSB), em nota oficial, 
anunciou as datas de 
pagamento do Abono 
Natalino e da folha de 
novembro e dezem-
bro.

O 13° Salário será 
pago, em parcela única, 
no dia 13 de dezembro 
e as duas últimas folhas 
de pagamento dos servi-

dores, no dia 30 de cada 
mês, respectivamente.

No total, serão pagos 
mais de 3.3 R$ bilhões 
e esse montante aquece-
rá a economia do estado, 
gerando mais renda e 
também será uma boa 
oportunidade para qui-
tar dívidas.

“O estado reconhece 
e valoriza cada servi-
dor pelo bom serviço 
prestado à população. 
Por isso, estamos pa-
gando os salários den-
tro do mês”, ressaltou 
Câmara.

cobrar mais agilidade 
na normalização da 

distribuição da água”, 
assegurou Alves.
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Vândalos 

causam terror 
e incêndio, em 
Abreu e Lima

  Araçoiaba 
realiza 2ª edição 

da Prefeitura 
dos Bairros 
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GOVERNO DO ESTADO GARANTE RECURSOS 
PARA A OBRA DO MERCADO DE ARTESANATO

DESTRUIÇÃO Mercado de Artesanato foi totalmente dizimado pelas chamas, mas será reconstruido

ZÉ ASSINA ORDEM DE SERVIÇO

 ITAPISSUMA Prefeitura anuncia Auxílio Emergencial para todos os que trabalhavam no Mercado de Artesanato

Editor geral: Jailton Lima - jailtonlima43@gmail.com
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Por Jailton Lima

Um incêndio de propor-
ções avassaladoras 

destruiu não só o Mer-
cado de Artesanato, um 
dos pontos turísticos da 
cidade, como também o so-
nho dos proprietários dos 
boxes, que viram tudo 
virar cinzas em poucos 
minutos.

Mas o governo munici-
pal agiu rápido para que 
esses sonhos não virassem 
cinzas. Após o incêndio 
trágico, o prefeito Zé de 
Irmã Têca procurou o 

governador Paulo Câ-
mara (PSB) em busca de 
ajuda, 

Após conversas com o 
chefe do Executivo, o pre-
feito Zé anunciou que o 
Governo do Estado ga-
rantiu recursos para a 
reconstrução do Merca-
do de Artesanato, que foi 
destruído por um incêndio, 
no último dia 15 de outu-
bro. 
AUXÍLIO EMERGENCIAL

Uma outra notícia que 
deixou os comerciantes 

mais confortados foi o 
anúncio de apoio finan-
ceiros para eles. Portan-
to, o prefeito garantiu 
também um Auxílio 
Emergencial para os que 
tinham seus boxes até à 
conclusão de restauração 
do Mercado de Artesanato. 

“Estamos sentindo a 
dor deles. Por isso, va-
mos dar esse auxílio 
para ajudar minimizar 
os prejuízos até à en-
trega do novo Mercado 
de Artesanato”, asse-
gurou Zé.

Praça de Lazer de Botafogo será totalmente 
requalificada com recursos próprios da Prefeitura 

Por Jailton Lima

O prefeito Zé de Irmã 
Teca (PSD) anunciou, no 
dia 25 de outubro, inves-
timento para requali-
ficação total da praça 

central do Distrito de 
Botafogo.

O evento da assinatu-
ra da Ordem de Serviço 
ocorreu na praça central, 
com a presença de verea-
dores, do ex-prefeito Cal 

Volia, líderes comunitários 
e os moradores.

Os serviços de requalifi-
cação do equipamento pú-
blico serão financiados 
com recursos próprios. 
A obra terá um prazo de 

150 dias para a conclusão 
final.

Segundo o prefeito, o 
projeto da praça contará 
com os instrumentos de 
pista de cooper, área de 
brinquedo, portal, fonte 
água e quiosques.

“Estamos atenden-
do ao desejo da po-
pulação. Mais ações 
estão sendo feitas em  
Itapissuma continua 
avançando”, completou 
Zé de irmã Têca.
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GOVERNO DO ESTADO LIBERA MAIS DE R$ 40 
MILHÕES PARA  OBRAS  DE  ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA E INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO 

MOMENTO HISTÓRICO Jogli Uchôa assina Ordens de Serviços

Foto: Jailton Lima/FM

 ARAÇOIABA

 ARAÇOIABA  ABREU E LIMA 

Cidades

 DESENVOLVIMENTO ESSAS AÇÕES ANUNCIADAS PELO ESTADO VÃO ALAVANCAR O CRESCIMENTO NA REGIÃO

RESTARAM AS CINZAS Loja Credimóveis foi destruida totalmente

BAIRRO DO 15 Foi montado uma grande estrutura para o evento

Foto: Jailton Lima/FM
Foto: Jailton LIma/FM

Araçoiaba realiza segunda 
edição do Projeto Prefeitura 
nos Bairros 

Vândalos causam terror no 
Centro Comercial de Abreu e 
Lima e incendeiam loja

Por Jailton Lima

No último dia 08 de 
outubro, na cidade 

de Araçoiaba (RMR), o 
governador Paulo Câ-
mara e o prefeito Jogli 
Uchôa assinaram ordens 
de serviços no montante de 
mais de R$ 40 milhões.

Paulo Câmara veio 
acompanhado do pre-
sidente da Alepe, Eri-
berto Medeiros, deputa-
dos estaduais e federais, 
secretários e prefeitos da 
região.

Na ocasião, o Governo 
garantiu recursos para 
aumentar a oferta de 
água, no valor de R$ 11 
milhões e mais 19 mi-
lhões para a pavimen-
tação da rodovia do Sítio 
Canaã, na Zona Rural do 
município.

O governador anunciou 
também a cobertura da 
quadra da Escola Ma-
ria Gaião e a construção 
da cozinha comunitá-
ria, que vai produzir 200 
refeições por dia.

“Estamos trazendo 
mais água e uma nova 
rodovia, duas antigas 
demandas da popula-
ção”, comentou Câmara.

Por sua vez, Jogli 
Uchôa agradeceu ao 
governador por ter li-
berado os recursos das 
futuras obras.” Essas 
obras vão melhorar a 
vida da nossa gente. 
Muito obrigado, go-
vernador”, comentou o 
prefeito.

Por Jailton Lima

Na manhã da última 
sexta-feira, 29 de outubro, 
o bairro do 15 foi esco-
lhido para a realização do 
segundo evento social do  
Projeto. A Prefeitura Mu-
nicipal de Araçoiaba pro-
moveu a segunda edição 
do Projeto Prefeitura nos 
Bairros. 

O prefeito Jogli Uchôa 
participou também da ação 
social e disse que foram ofe-
recidos vários serviços pú-
blicos nas áreas de saúde, 
social e cultura, inclusive 
com a aplicação de vaci-
nas contra o Covid-19.

Os moradores participa-
ram ativamente durante 
todo o dia. O evento teve iní-
cio às 8h e foi até às 16h, com 

a realização de vários servi-
ços e atividades culturais.

“O objetivo do proje-
to é levar esses serviços 

até às pessoas em todos 
os bairros, porque a me-
lhor obra é cuidar das 
pessoas”, explicou Jogli.

Por Jailton Lima

Terror, medo e incên-
dio no centro da cidade de 
Abreu e Lima (RMR), na 
noite da sexta-feira (29/10).

Tudo aconteceu por vol-
ta das 22h, quando a loja 
Credimóveis foi incendia-
da (provavelmente por 
uma ação criminosa de 
vândalos).

Tudo foi muito rápido 
e o fogo se espalhou forte-
mente. Quando o Corpo 
de Bombeiros chegou, o 
fogo foi controlado, mas 
tudo destruído.

Um carro também foi 
incendiado em frente da 
Prefeitura Municipal.  Há 
rumores de novos aten-
tados e arrombamentos.

Os comerciantes estão 
preocupados com essa si-
tuação. Abreu e Lima já 

foi saqueada uma vez, 
lembram os donos de 
lojas.
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ENCONTRO Ninho ao lado de Roberto de Abreu e Lima da ADEPE

AUXÍLIO BRASIL De R$ 400,00 garante um pouco mais de comida no prato

Foto: Divulgação Foto: Agência IBGE Notícias

 LITORAL NORTE BRASIL – ECONOMIA

    

    

    

    Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

NOIVADO EM GRANDE ESTILO
No dia 09 de outubro, os jovens Jhonne 

Bion e Jaeli Assunção assumiram um com-
promisso de noivado. O evento ocorreu no 
Restaurante Boi Brasa, na presença dos fa-
miliares e amigos. 

ANIVERSARIOU
O dia 28 de outubro é uma data especial para 

o amigo Zé de Milton. Ele completou mais um 
ano de vida e comemorou junto com a sua fa-
mília. Felicidades.

ACENDENDO AS VELINHAS 
Débora Melissa Assunção completou 11 

anos de vida, no dia 18 de outubro. Ela co-
memorou a data com a sua família e amigui-
nhos. Felicidades e muitos anos de vida.

MAIS UMA PRIMAVERA
Quem está de idade nova é a senhora Solan-

ge, que completou mais um ano de vida, no mês 
de outubro. Ela é esposa do irmão Nel Móveis. 
Vida longa...

Gente
que é notícia

Ninho pleiteia investimentos 
para as cidades do Litoral Norte

Mais feijão e arroz na mesa dos 
mais pobres com o Auxílio Brasil

Por Jailton Lima

No dia 20 de outubro, 
o ex-deputado federal 
e presidente do Núcleo 
Setorial das Cidades do 
Litoral Norte, Severino 
Ninho, teve um encontro 
com o presidente de Agên-
cia de Desenvolvimento 
de Pernambuco, Roberto 
de Abreu e Lima e sua 
equipe.

Na ocasião, Ninho tratou 
sobre a atração de novas 
indústrias para Igarassu 
e para o Litoral Norte. 

“Tratamos, também, 
da reabertura de indús-
trias locais, a exemplo 
da Malharia Industrial 
e do Polo empresarial 
Gineta, em Monjope”, 
explicou.

Ninho ainda tratou da 
implantação de empresas 
na Boa Vista (entrada da 
Centauro Formulários), en-
tre outros locais. 

Josias Gomes, Presi-
dente da Associação Co-
mercial e Empresarial 
do Litoral Norte, tam-
bém participou da reunião.  
Na ocasião, ele defendeu 
investimentos para o Polo 
Náutico da Coroa do Avião/
Praia do Capitão, como for-

ma de desenvolver o turis-
mo na região.

“O encontro foi posi-
tivo e o presidente da 
Agência ficou sensibi-
lizado com os pleitos 
para a região Norte do 
Estado”, comentou o ex-
-deputado.

Por Jailton Lima

Um pouco mais de co-
mida na mesa dos mais 
pobres. Isso não deveria 
incomodar os opositores do 
Governo Federal, pelo 
contrário, deveriam achar 
meios que estendessem o 
benefício a mais brasileiros.

No último dia 20 de ou-
tubro, em Brasília, o presi-
dente Jair Bolsonaro as-
sinou a MP que cria o novo 
programa social do País, o 
Auxílio Brasil.

Em vez de R$ 300,00, o 
Governo aumentou para 
R$ 400,00 e mais de 17 
milhões de pessoas vão 
ser beneficiadas pelo pro-
grama. 

Infelizmente, não enten-
do o porquê de os oposito-
res do presidente estarem 
insatisfeitos ou criticando 
o Auxílio Brasil, que vai 
ferir o teto de gasto do Pais.

Quando os menos favore-
cidos conseguem um pouco 
mais de recursos (embora 

seja insuficiente) para aju-
dar na alimentação, apa-
rece essa gritaria na mídia 
por parte daqueles que 
deveriam defender essa 
causa.

Esses personagens não 
estão preocupados com a 
fome do povo, eles querem 
instabilidade e conflito 
social.

Esses políticos deveriam 
ajudar o Governo Federal 

a encontrar meios para 
que mais brasileiros se-
jam contemplados com 
o programa social Auxí-
lio Brasil.

Mas, na verdade, os in-
teresses deles são outros. 
Eles querem, em detrimen-
to do sofrimento do povo, 
agarrar e não soltar mais 
o poder. Lamentavelmente, 
esse é o momento que vive-
mos.
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