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Marília promete ''1 bilhão para vencer a fome em Pernambuco''
Clique aqui para ver a notícia no site
A Pré-candidata ao governo de Pernambuco Marília Arraes (Solidariedade) afirmou que irá dobrar o
orçamento do Fundo Estadual de Combate à miséria. Segundo afirma, o dinheiro deve vir da arrecadação
de multas sobre o pagamento de impostos estaduais. De acordo com o Boletim Desigualdade nas
Metrópoles, entre 21 metrópoles brasileiras Recife tem a menor renda média. O levantamento é do 4º
trimestre de 2021. “Assim como Lula está fazendo no seu plano de governo, nós estamos incluindo o
pobre no orçamento de Pernambuco. Erradicar a miséria em Pernambuco será uma das nossas
prioridades a partir de 2023, ao lado da geração de emprego e renda para a população pernambucana”,
garantiu Marília, que continua a reforçar a aliança com o ex-presidente. Na última semana, um estudo da
FGV Social apresentou Pernambuco como um dos quatro estados do País onde mais da metade da
população vive abaixo da linha da pobreza, ou seja, com menos de R$ 497 por pessoa ao mês. “São 4,8
milhões de pernambucanos nessa situação e o governo do PSB assiste a tudo isso sem fazer nada. De
2019 a 2021, a pobreza cresceu mais de 8% em Pernambuco, quase o dobro da média nacional (4,5%),
da taxa na Bahia (4,9%) e duas vezes e meia a taxa do Ceará (3,8%)”, comparou. A pré-candidata
esclarece que esse reforço de caixa para o combate à miséria não significa aumento de impostos para a
população. “As multas já são cobradas naturalmente quando as empresas pagam os impostos em atraso.
Não teremos nenhum aumento”, explica Marília, que afirma que a iniciativa não significa aumento dos
impostos porque as multas já são cobradas “naturalmente” quando as empresas ultrapassam a data de
vencimento. “O presidente Lula já tirou o Brasil do Mapa da Fome e tenho certeza que fará isso
novamente. E aqui em Pernambuco, nós vamos fazer a nossa parte para que isso aconteça o mais rápido
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