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[Sobre...
RESPOSTA À Srª. MARIA GUEDES, POLÍTICA AMAPAENSE, QUE DIZ
SER ‘SEM NOÇÃO’ O MEU COMENTÁRIO SOBRE A ‘INCRÍVEL
COINCIDÊNCIA’ DA PAVIMENTAÇÃO DE UMA VIA NO AMAPÁ SER
INICIADA, JUSTAMENTE, ÀS VÉSPERAS DE UMA ‘ELEIÇÃO’...]
08 de dezembro de 2013

Comentário ‘sem noção’?
'Sem noção', cara Sra. Maria Guedes, é quem não tem um mínimo de respeito
para com o povo e suas dores. Principalmente, noções de humanismo, respeito ao suor
honesto alheio, e legítimo compromisso social.
Qualquer pessoa com um mínimo de entendimento percebe, que esta 'obra' é
eleitoreira. É mais uma 'incrível coincidência' o processo burocrático do governo, que a
sra. alega existir - e não duvido que exista, de fato, em se tratando de 'governo' - ser
'posto em prática' justamente às vésperas de mais uma 'eleição'.
Pessoas como a sra. deveriam se envergonhar de agir dessa forma. Infelizmente,
a parte mais humilde da população não consegue perceber as 'manobras' a que é
submetida, por exploradores de seu desespero.
Alguns, até conseguem ver isso, mais são silenciados por esse imundo processo
coronelista que tanto envergonha e enoja a Amazônia, e também o Brasil.
Se, em algum momento, a sra., esse político que a sra. defende, e qualquer outro
político, decidir usar os RECURSOS DO POVO (Os recursos, que o governo diz ser
dele, SÃO, NA VERDADE, DO POVO!) em benefício do povo, DURANTE TODOS
OS DIAS DE SEUS MANDATOS, (e não 'coincidentemente', só em ano eleitoral),
queira me avisar, que eu serei o primeiro a apoiar, fazer passeata, comício e o que mais
for necessário.
É muito fácil fazer obras, bancar o caridoso, e posar de boa-gente, usando
recursos que saem das mãos calejadas e suores quase sangrantes dos menos
favorecidos...

Todos os direitos reservados
Esse texto pode ser copiado, no todo ou em parte, desde que mencionado o nome do autor
www.luizfernandoliveira.com.br
1

