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Protesto interdita BR-101 e causa engarrafamento no Recife
Clique aqui para ver a notícia no site

Bloqueio acontece na altura quilômetro 72, no Barro. Movimento busca chamar a atenção quanto à precarização do trabalho e a questão do desemprego, segundo PRF.
Protesto interdita a BR-101 na altura do Barro, na Zona Oeste do Recife, nesta terça-feira (5) — Foto: PRF/Divulgação Manifestantes interditaram os dois sentidos da
rodovia BR-101, na altura do quilômetro 72, no Barro, na Zona Oeste do Recife , nesta terça-feira (5). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada por volta das 7h30
e registrou engarrafamento no local. Às 8h45, havia cerca de três quilômetros de congestionamento no sentido Jaboatão dos Guararapes , segundo a PRF. Não havia
confirmação da dimensão do engarrafamento para quem seguia para Paulista A PRF informou que, de acordo com informações colhidas no local, os manifestantes
buscam chamar a atenção quanto à precarização do trabalho e a questão do desemprego. Havia bandeiras identificando o ato como promovido pelo "Movimento Nacional
dos Trabalhadores Sem Direitos". Pobreza Um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostrou que Pernambuco foi o estado do país em que a pobreza mais cresceu
em 2021 . Houve um aumento de 8,14%. Uma deterioração do mercado de trabalho no estado ajuda a explicar o crescimento da pobreza no estado, segundo
especialistas. Pesquisa aponta PE com segundo maior índice de pobreza do Brasil Outra pesquisa, do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social (IMDS), reforça
esses resultados. No ano passado, 5,5 milhões de nordestinos caíram na linha de pobreza. A estimativa é que 22,8 milhões de pessoas na região são pobres; quase 40%
dos nordestinos ( veja vídeo acima Em Pernambuco, são 4,2 milhões de pessoas afetadas pela pobreza; o equivalente a 44% da população. VÍDEOS: mais vistos de
Pernambuco nos últimos 7 dias
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https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2022/07/05/protesto-interdita-br-101-no-barro-recife-complica-transito.ghtml

