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O Natal costuma ser sinónimo de famílias reunidas em torno de uma mesa farta. No
entanto, no Brasil, cada vez menos pessoas podem dar-se a esse luxo, com o aumento da
fome e o crescente risco de pobreza para milhões de brasileiros.

Depois de sair do Mapa da Fome Mundial em 2014, dez anos após a criação do
documento, o país pode voltar a figurar na lista, de acordo com um alerta recente da
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura .

A seleção brasileira atual esbanja futebol de excelente característica, diferentemente da de
Inglaterra, comandada por Gary Southgate, que, tem um pé de obra, apesar de conclui
invicta as eliminatórias restringido e deverá suar bastante para ter alguma possibilidade de
luminosidade no Mundial.

Na sábado 16 de dezembro a almazinha natalense havia tomado conta de cães ao redor
do mundo. Eles vestiam roupinhas de Papai Noel, fantasias de rena ou  posavam para
fotografias em meio a luzinhas.

Agatha Lorane é somente mais uma dos 13 milhões de desempregados. Vive há mais de
dois meses nas ruas de Copacabana com a sua bebé de nove meses, Pérola, e os primos,
sem dinheiro para conseguir adquiri comida. A jovem explicou: “Eu trabalhava num centro
comercial até ser demitida”. Para tentar ganhar dinheiro, Agatha Lorane vende atualmente
velas. O futuro da família depende agora de quem desejar acender uma vela nesta quadra
natalícia.

É época também, para boa parte das crianças, de ganhar presentes do Papai Noel,
chamado em algumas regiões do mundo de Santa Claus.

Contra esta calamidade, a organização não governamental Natal sem Fome mobilizou-se
para uni mais de 500 toneladas de comida até ao fim do mês, numa tentativa de responder
à maior preocupação destas pessoas. Para Rodrigo Afonso, diretor da campanha, as
prioridades destas comunidades mais desfavorecidas modificaram-se substancialmente
nos últimos anos.

“O que as pessoas declaram é que não desejam mais cultura ou mais edcação, como
desejavam há dois ou três anos. As pessoas desejam comida, é isso que desejam agora”,
disse.

Segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas, a redução das condições de vida de
milhões de brasileiros é mesmo uma realidade a ter em conta, após anos de uma descida
acentuada que levou o Brasil a deixar de constar do ‘roteiro’ da fome global:  “Nos últimos
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dois anos o nível de pobreza subiu para 11,2 por cento da população. Cinco milhões e
meio voltaram a ser pobres”, deduziu Marcelo Neri, diretor da fundação.

Fonte: Euronews-pt

Sentiment score: SLIGHTLY POSITIVE

Countries: Brazil, Colombia

Cities: Natal, Copacabana

NewsGalaxy & NewsUniverse de esta noticia: click here

A história desta notícia a partir de notícias prévias:
Drama da fome afeta Natal de milhões de brasileiros

No Natal, de presente a Copa do Mundo – December 24, 2017 (FolhaGeneric)
Viciado transforma pé de maconha em árvore de Natal e vai em cana –
(FolhaGeneric)
Cães entram no clima de Natal; veja fotos de leitores – December 19,
2017 (FolhaGeneric)

Cães já estão prontos para o Natal; veja imagens – (FolhaGeneric)
Veja dicas de presente de Natal para pets – (FolhaGeneric)
Neve, praia e passeios; veja imagens da semana – (FolhaGeneric)

Por que Atlanta, palco de caos nesta semana, é o aeroporto mais
movimentado do mundo? – (FolhaGeneric)

Entidades mais mencionadas e sua valorização na notícia:

Id Entity Positive Negative
Named-
Entity

Total
occurrences

Occurrences
(appearances)

1 pessoas 0 0 NONE 3 As pessoas: 1,
as pessoas: 2

2 eu 80 0 NONE 2 (tacit) eu: 1, Eu:
1

3 comida 30 0 NONE 2 comida: 2

4 Agatha Lorane 0 0 PERSON 2 Agatha_Lorane:
2

5 desempregados 0 80 NONE 1 desempregados:
1

6 este flagelo 0 80 NONE 1 este flagelo: 1

7 uma mesa farta 0 80 NONE 1 uma mesa farta:
1

8 o nível de pobreza 0 70 NONE 1 o nível de
pobreza: 1

9 mais desfavorecidas 0 60 NONE 1 mais
desfavorecidas:

1
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10 responder em a maior
preocupação de estas

pessoas

0 60 NONE 1 responder em a
maior

preocupação de
estas pessoas:

1
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