
João Pessoa, 23 de agosto de 2017.

                *  BOLSA FAMÍLIA AO CONTRÁRIO;   um motor de desigualdade:  tira dos pobres e dos
trabalhadores para dar aos ricos.                                                                                                   

                * FAMÍLIA COME RATOS PARA MATAR A FOME NA PARAÍBA”. - youtube - Dia 11.07.15. -
https://www.youtube.com/watch?v=ZsklOz5MvXs                  

* Herança dos 13 anos do desgoverno do PT.

* Lula e a caravana do PT estão percorrendo o Nordeste fazendo campanha fora de época apesar de já ter
sido condenado há 09 (nove) anos pela Justiça e está usando o mesmo discurso de 13 anos atrás, dizendo que
tirou milhões de pessoas da pobreza, o que não é a realidade como muito bem demonstra o vídeo acima e a
reportagem feita em retorno a casa da família que comia ratos na Paraíba um ano depois; no dia 01.07.16.
A mãe das crianças ainda não está trabalhando e tinha 07 filhos e agora tem 09.                                            
https://www.youtube.com/watch?v=9waKI76dwZo

*”Em pleno século XXI família se alimenta de ratos para matar a fome” -  PBAgora -  Dia 03.07.15 -
http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20150703130321&cat=paraiba&keys=-pleno-seculo-xxi-familia-se-alimenta-ratos-matar-fome  

*“Família que comia rato para sobreviver, agora tem que se alimentar de pássaros . - Correio da Paraíba -
Dia 01.07.2016 -  http://correiodaparaiba.com.br/geral/paraiba-geral/apos-um-ano-familia-que-comia-rato-para-sobreviver-agora-
tem-que-comer-passaros/ 
 * Lula assumiu em 2003. Essa reportagem é de 2015. Portanto, 12 anos depois o problema grave da miséria
ainda continua e se agravou em todo o Brasil com 14 milhões de desempregados, caos na saúde, educação,
etc.. e caos na segurança pública com a violência generalizada atingindo índices de guerra civil.

* A solução do problema de qualquer País só é resolvido pela educação e o trabalho que dignifica a pessoa e
liberta o povo da mão de ferro dos políticos populistas, opressores e dominadores. 

“Não se pode construir o caráter retirando-se do homem a capacidade
de iniciativa”  - Abraham Lincoln.

* O povo não quer esmolas oficiais; mas sim, quer trabalho e renda que lhes proporcione independência,
dignidade e que liberte o povo da opressão dos políticos que usam a miséria e a fome como discurso e a
desinformação e despolitização como palanque para atingirem seus projetos de se eternizar no poder com a
formação de currais eleitorais em todo o Brasil com omissão dos Partidos de oposição.                               .
.-http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/programa_bolsa_familia_e_a_politica_do_pao_e_circo.pdf

* Política se faz com debates que fortalecem a Democracia e o consenso e, nos Países mais democráticos,
todos os políticos  brasileiros  também devem saber  conviver  com o conflito  de ideias;  caso contrário  é
autoritarismo.  Quando era oposição,  Lula e o PT criticavam tudo e a todos e,  depois que assumiram o
governo, sempre tiveram grandes dificuldades em conviver com as críticas construtivas da oposição. 

* Pelo fato de não aceitar críticas e ter dificuldades em saber conviver com o contraditório, Lula e a cúpula
do PT e os seus seguidores mais radicais criaram a absurda e perigosa tese de que, a pessoa que estivesse
contra a doutrina e pregação do PT estava contra o Brasil; sendo que, devido a essa conduta atrasada e
antidemocrática,  incitaram a animosidade  entre  os  brasileiros  e  dividiram o  Brasil entre  classes  sociais
(pobres e ricos) e ideológicas, entre a atividade pública e privada, entre Regiões e, com isso, colocando em
risco a paz social e o Pacto Federativo do Brasil.   

*“Moro diz que Lula condenado adotou ‘táticas de intimidação” - Estadão - Dia 12.07.17.                        -
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/moro-diz-que-lula-condenado-adotou-taticas-de-intimidacao /
* Mesmo já tendo sido condenado a 09 anos de prisão pela Justiça, Lula está visitando o Nordeste fazendo
campanha fora de época o que é proibido pela Justiça Eleitoral. A imprensa livre da Paraíba e do Brasil
deveria exercer a liberdade de imprensa, expressão, a democracia e a cidadania e, aproveitar a oportunidade
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para questionar a Lula e ao PT sobre a atrasada política do Pão & Circo, sobre os e$cândalos bilionários de
corrupção do Mensalão e Petrolão do PT e breve virá o maior e$cândalo de corrupção do mundo que é o do
BNDES.

* Lula e o PT não socorreram os seus conterrâneos e preferiram tentar implantar em pleno século XXI a
retrógrada política do Pão & Circo com o objetivo claro de se perpetuar no poder.                                           .
*  O PT preferiu  gastar  R$ 25,6 bilhões  em 2014 com a bilionária  Copa do Mundo (todos os  estádios
superfaturados), preferiu gastar R$ 37,6 bi em 2016 com a bilionária Olimpíada e, gastar R$ 27,1 bi em 2015
com a distribuição da Bolsa Família; ao invés de fazer a Transposição do Rio São Francisco, a Refinaria de
Abreu e Lima no Nordeste dentre outras grandes obras do PAC espalhadas pelo Brasil e, que depois de 13
anos do governo do PT, ainda estão sem conclusão e, que iriam gerar emprego e renda, tirando o povo da
humilhante,  deprimente  e  degradante  dependência  dessa  vergonhosa  esmola  oficial  que  o  PT  criou,
estimulando o povo pobre a ter mais filhos e; formou um verdadeiro curral eleitoral no Brasil em pleno
século  XXI  com  omissão  dos  outros  Partidos  políticos  e  da  oposição  fraca.
-http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/programa_bolsa_familia_e_a_politica_do_pao_e_circo.pdf             ..

.*O  povo  quer  trabalho  que  lhe  dê  dignidade  e  não  quer  esmolas  oficiais  com  objetivo  eleitoreiro,
demagógico, paternalista, clientelista e assistencialista.    

“Uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar 
alguém e ninguém seja tão pobre que tenha de se vender a alguém.” Jacques Rousseau

* Esse vídeo acima é mais uma prova concreta de que a política do Pão & Circo não funcionou. O povo quer
o  anzol  e  aprender  a  pescar  e,  jamais  receber  o  peixe.  É  bíblico                               .  .
* O povo deveria se unir e cobrar mais atitude      e menos promessas dos políticos de todos os Partidos que
compactuam e se omitem desses gastos bilionários de corrupção e Bolsas....que destruíram a economia do
Brasil que levará mais de 20 anos para ser reconstruída.                                       -  http://www.florianomarques.com.br/

…/Programas_sociais_do_PT…         
*  Somos  um  País  riquíssimo  com  povo  paupérrimo.                                       .
* Será que os políticos não se sensibilizam ao verem a miséria do povo brasileiro e, enquanto isso correm
bilhões de reais pelo ralo do desperdício nos e$cândalos bilionários de corrupção.                              .
* Todos nós somos irmãos e filhos do mesmo Pai; portanto não consigo ver uma reportagem como essa
descrita no cabeçalho e ficar indiferente aceitando nossos irmãos mais pobres e humildes sendo usados com
o objetivo de atingir  projetos eleitoreiros de determinados políticos demagogos e inescrupulosos.       .
- http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/programa_bolsa_familia_e_a_politica_do_pao_e_circo.pdf   

* Segue coletânea de reportagens mostrando que, além da corrupção desenfreada dos e$cândalos bilionários
do  Mensalão  e  Petrolão  do  PT;  também a  retrógrada  política  do  Bolsa  Família  somou para  destruir  a
economia do Brasil. - http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Programas_sociais_do_PT.pdf 

                    * CRITICAS DE LULA AO BOLSA FAMÍLIA:
* “Bolsa Família: Lula contra Lula” –  Youtube -  Dia 07.10.2009 –  Vejam as críticas de Lula ao Bolsa
Família no ano 2000. https://www.youtube.com/watch?v=khrWYPd3hRQ  - O PT é assim, quando é oposição critica tudo
e, para atingir o poder copia e reproduz tudo o que criticava. 
*Não se trata de uma questão nova, mas colocá-la em discussão é sempre válido devido as diversas críticas
ao funcionamento do Programa Bolsa Família como campanha eleitoral permanente às custas da miséria e da
fome  do  povo  brasileiro.                                                    .
* Convém ressaltar que não somos contra o Bolsa Família como ajuda para profissionalizar e reorganizar as
pessoas para o trabalho; mas sim, somos contra fazer campanha política em cima da miséria do povo e, fazer
uso demagógico e  eleitoreiro  transformando o auxílio  em renda mensal  o que desestimula as pessoas a
lutarem  pelo  seu  espaço  no  mercado  de  trabalho.                                    .
*“Lula chamou Bolsa Família de Bolsa Esmola” -  Dia 29.12.13.                                           -
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https://www.youtube.com/watch?v=SIwAss0ZhCM   .
* “Renzi chama projeto de 'bolsa família' na Itália de 'esmola” - Jornal do Brasil - Onde diz: Eu acredito
que o dever da política é criar as condições para que cada cidadão possa ter um trabalho, não uma esmola",
escreveu.  Dia  05.03.16 -  http://www.jb.com.br/internacional/noticias/2016/03/05/renzi-chama-projeto-de-bolsa-familia-na-italia-de-
esmola/  
*Países da Europa e Ásia saíram de guerras, tsunamis e, nenhum precisou  dar esmolas ao povo para crescer;
mas sim, investiram maciçamente na educação e na iniciativa privada que é o maior gerador de emprego
e renda no Mundo.
*  ''Bolsa-Família  é  política  de  governo  e  projeto  de  poder''  -  Estadão  -  Dia  09.03.2009 -
http://  www.estadao.com.br  /noticias/impresso,bolsa-familia-e-politica-de-governo-e-projeto-de-poder,335632,0.htm    

* Peso do Bolsa Família é maior em 2014” - Estadão - Dia 13.10.14 - http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,peso-
do-bolsa-familia-e-maior-em-2014-imp-,1575961

*Opinião: Jornalista Rachel Sheherazade sobre o Bolsa Família - Dia 20-05-2013.                                     .
http://pemais.blogspot.com.br/2013/05/opiniao-jornalista-rachel-sheherazade.htm  l  
* “Para Gilmar Mendes, Bolsa Família é compra de voto Institucionalizada” -  Presidente do Tribunal
Superior Eleitoral e ministro do Supremo critica programa social como forma de 'eternizar' um governo no
poder, durante evento em São Paulo- Estadão –  Dia 21.10.16 -  http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,para-gilmar-
mendes-bolsa-familia-e-compra-de-voto-institucionalizada,10000083508

* “CNBB critica Bolsa Família” - Congresso em Foco - Onde diz: O presidente da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil  (CNBB), Dom Geraldo Majella Agnelo,  e dirigentes da entidade católica fizeram
sexta-feira  (17)  as  primeiras  críticas  ao  governo  Lula  depois  das  eleições.  O  alvo  principal,  como
publicaram ontem (18) os principais jornais do país, foi o programa Bolsa-Família. "É um programa que
vicia.  -  Dia  19.11.2008.-http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/cnbb-critica-bolsa-familia/

* “A coragem de Adriana Lins. Juíza de Cajazeiras é contra o Bolsa Família e diz por que” – Polêmica
Paraíba - Dia 27.05.2013. Onde em certo trecho diz: O homem precisa ser dignificado e não escravizado. -
http://www.polemicaparaiba.com.br/polemicas/a-coragem-de-adriana-lins-de-oliveira-bezerra-juiza-de-cajazeiras-e-contra-a-bolsa-familia-e-diz-
por-que/

* “Juíza de Cajazeiras/PB é contra o Bolsa Família e diz por quê! – Notícias Agrícolas - Dia 18.06.13 - -
https://www.noticiasagricolas.com.br/artigos/artigos-geral/124069-juiza-de-cajazeiras-pb-e-contra-o-bolsa-familia-e-diz-por-
que.html#.WVpVkYTys2

*“Coronelismo, enxada e voto” - A voz do cidadão – Dia 16.06.2009.                                            -
http://www.avozdocidadao.com.br/agentesdecidadania/sao-frequentes-os-desvios-de-dinheiro-publico-no-programa-do-bolsa-familia/

*“A  Juíza  e  o  Bolsa  Família”  –  Cajazeiras  -  Dia  09.06.12 -  http://noticiasdecajazeiras-
claudiomar.blogspot.com.br/2012/06/a-juiza-e-o-bolsa-familia.html

*  “Juíza  Adriana  Lins  diz  ser  contra  o  programa  Bolsa  Família  –  Vídeo  youtube  -  Dia  24.05.13 -
https://www.youtube.com/watch?v=Q2IeYJJPVQM              

* “O voto do Bolsa Família” - O resultado das recentes eleições municipais comprovou uma vez mais que o
programa social não transfere apenas renda, mas votos para o PT. Estadão - Dia 26.12.16.                       .
-http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,o-voto-do-bolsa-familia,10000096526

* Eleitor não é número, é gente. Será que os políticos não tem remorso de usarem a miséria e a fome como
discurso e não procuram soluções concretas para tirar o povo dessa opressão do curral eleitoral formado em
todo o Brasil com o objetivo eleitoreiro que o TSE deveria investigar pois está infringindo a Lei nº 4.737, de
15-07-65, que institui o Código Eleitoral e, que cita em seu Artigo 377: “O serviço de qualquer repartição,
federal,  estadual,  municipal,  autarquia,  fundação  do  Estado,  sociedade  de  economia  mista,  entidade
mantida ou subvencionada pelo poder público,  ou que realiza contrato com este, inclusive o respectivo
prédio e suas dependências não poderá ser utilizado para beneficiar partido ou organização de caráter
político”  - 

                  *  PROFISSIONALISMO E INDEPENDÊNCIA:                                             .
* “Beneficiários do Bolsa Família terão que se profissionalizar e conseguir emprego” -Projeto de Lei da
deputada federal Geovânia de Sá de SC, prevê cancelamento do contrato caso o beneficiário negue quatro
ofertas de emprego. JusBrasil -  https://lunatenorio.jusbrasil.com.br/noticias/205275295/beneficiarios-do-bolsa-familia-terao-que-se-

3

https://lunatenorio.jusbrasil.com.br/noticias/205275295/beneficiarios-do-bolsa-familia-terao-que-se-profissionalizar-e-conseguir-emprego
http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,o-voto-do-bolsa-familia,10000096526
https://www.youtube.com/watch?v=Q2IeYJJPVQM
http://noticiasdecajazeiras-claudiomar.blogspot.com.br/2012/06/a-juiza-e-o-bolsa-familia.html
http://noticiasdecajazeiras-claudiomar.blogspot.com.br/2012/06/a-juiza-e-o-bolsa-familia.html
http://www.avozdocidadao.com.br/agentesdecidadania/sao-frequentes-os-desvios-de-dinheiro-publico-no-programa-do-bolsa-familia/
https://www.noticiasagricolas.com.br/artigos/artigos-geral/124069-juiza-de-cajazeiras-pb-e-contra-o-bolsa-familia-e-diz-por-que.html#.WVpVkYTys2
https://www.noticiasagricolas.com.br/artigos/artigos-geral/124069-juiza-de-cajazeiras-pb-e-contra-o-bolsa-familia-e-diz-por-que.html#.WVpVkYTys2
http://www.polemicaparaiba.com.br/polemicas/a-coragem-de-adriana-lins-de-oliveira-bezerra-juiza-de-cajazeiras-e-contra-a-bolsa-familia-e-diz-por-que/
http://www.polemicaparaiba.com.br/polemicas/a-coragem-de-adriana-lins-de-oliveira-bezerra-juiza-de-cajazeiras-e-contra-a-bolsa-familia-e-diz-por-que/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/cnbb-critica-bolsa-familia/
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,para-gilmar-mendes-bolsa-familia-e-compra-de-voto-institucionalizada,10000083508
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,para-gilmar-mendes-bolsa-familia-e-compra-de-voto-institucionalizada,10000083508
http://pemais.blogspot.com.br/2013/05/opiniao-jornalista-rachel-sheherazade.html
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,peso-do-bolsa-familia-e-maior-em-2014-imp-,1575961
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,peso-do-bolsa-familia-e-maior-em-2014-imp-,1575961
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,bolsa-familia-e-politica-de-governo-e-projeto-de-poder,335632,0.htm
http://www.jb.com.br/internacional/noticias/2016/03/05/renzi-chama-projeto-de-bolsa-familia-na-italia-de-esmola/
http://www.jb.com.br/internacional/noticias/2016/03/05/renzi-chama-projeto-de-bolsa-familia-na-italia-de-esmola/
https://www.youtube.com/watch?v=SIwAss0ZhCM


profissionalizar-e-conseguir-emprego

* “Bolsa Família poderá passar a exigir qualificação profissional de beneficiários” -   Para autora do
projeto, programa deve estimular inserção no mercado de trabalho. - Câmara dos Deputados - Dia 30.01.17 -
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/RADIOAGENCIA/522452-BOLSA-FAMILIA-PODERA-PASSAR-A-EXIGIR-
QUALIFICACAO-PROFISSIONAL-DE-BENEFICIARIOS.html 

 * “Nobel da Paz diz que Bolsa Família é assistencialista e que o assistencialismo deve dar espaço a
soluções  de  longo prazo”.  -  Veja  -  Dia  28.05.13 -  http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/nobel-da-paz-diz-que-bolsa-
familia-e-assistencialista-e-que-o-assistencialismo-deve-dar-espaco-a-solucoes-de-longo-prazo/

*  Endossamos as palavras dessas autoridades  e de muitas outras que também são contra esse projeto
demagógico, paternalista, clientelista, assistencialista e eleitoreiro que visa unicamente um projeto de poder.
* “Suíços rejeitam plano que faria cada cidadão receber R$ 9 mil por mês sem fazer nada” – G1.Globo - Dia 05.06.16 –
Onde  diz:   “Resultados  de  referendo  mostram  que  77%  dos  eleitores  foram  contrários  à  proposta”.  -
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/suicos-rejeitam-plano-que-faria-cada-cidadao-receber-r-9-mil-por-mes-sem-fazer-nada.html  

*Fazem muitos anos que sentimos que não há necessidade desse projeto demagógico da Bolsa Família no
Brasil; sendo que, esse caso da Suíça é um exemplo de que o povo precisa de emprego e renda e não de
esmolas oficiais que domina e oprime o povo e cria um curral eleitoral a nível de Brasil.

                             * BOLSA FAMÍLIA AO CONTRÁRIO;   um motor de desigualdade: tira dos pobres
para dar aos ricos.
* Total de empréstimo do Tesouro de 2009 a 2014 ao BNDES: R$ 414 bilhões - 8,4% do PIB
* “Série JR: A Caixa-Preta do BNDES” – R7 -  Dia 08.03.17 -  http://noticias.r7.com/jornal-da-record/series/serie-jr-a-
caixa-preta-do-bndes-13032017   

* “Série do JR mostra esquema de corrupção envolvendo o BNDES na América Latina” -  R7 -  Dia
04.03.17 -  http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/-serie-do-jr-mostra-esquema-de-corrupcao-envolvendo-o-bndes-na-america-latina-
04032017   
*  Essa  série  de  reportagens  comprova  os  bilhões  do  BNDES que  o  governo  do  PT de  Lula  e  Dilma
emprestaram a juros subsidiados aos seus “companheiros”, alguns ditadores na América Latina enquanto os
empresários brasileiros ficaram no sacrifício pagando juros de mercado nos Bancos.
* “Aprovado projeto que derruba o sigilo dos empréstimos do BNDES” - Dia 23.04.15 - 
http://www.alvarodias.com.br/2015/04/aprovado-projeto-que-derruba-o-sigilo-dos-emprestimos-do-bndes/

 * “Álvaro Dias pede apoio para criação de CPI para investigar o BNDES” - Senado –  Dia 03.06.15 -
http://www12.senado.leg.br/radio/1/plenario/alvaro-dias-pede-apoio-para-criacao-de-cpi-para-investigar-o-bndes 
*  “Com  199  assinaturas,  oposição  protocola  CPI  do  BNDES”  -  O  Globo  -  Dia  16.04.16.  -
https://oglobo.globo.com/brasil/com-199-assinaturas-oposicao-protocola-cpi-do-bndes-15894813

* “Eunício lê requerimento de criação de CPI para investigar empréstimos do BNDES” - G1.globo - Dia
24.05.17.- http://g1.globo.com/politica/noticia/eunicio-le-requerimento-de-criacao-de-cpi-para-investigar-emprestimos-do-bndes.ghtml 
 * “A Bomba do BNDES está para estourar. 20 Obras e 3000 empréstimos a outros países” - Jusbrasil -
Como estes existem mais de  3.000 empréstimos concedidos pelo BNDES no período de 2009 a 2014. A
seleção dos recebedores destes investimentos, porém, segue incerta. - Desde então, o total de empréstimos
do Tesouro ao BNDES saltou de R$ 9,9 bilhões - 0,4% do PIB - para R$ 414 bilhões  -  8,4% do PIB. -
https://raymundopassos.jusbrasil.com.br/noticias/177552720/a-bomba-do-bndes-esta-para-estourar-20-obras-e-3000-emprestimos-a-outros-paises 

* “Maior escândalo do mundo BNDES!!” – youtube - Dia 11.03.17 - https://www.youtube.com/watch?
v=ctVVY4HWXFY   

*“BNDES  -  A  bomba  que  o  PT  não  quer  que  estoure”  -  Dia  10.03.15 -  https://www.youtube.com/watch?
v=egdx08Xxz8Q 

* “BNDES cobrou juros ‘de pai para filho’ em 70% dos empréstimos feitos no exterior” - Dos 11,9 bilhões de
dólares emprestados pelo banco, 8,3 bilhões foram concedidos a  juros inferiores a 5% ao ano. - Veja -  Dia
03.06.15 - http://veja.abril.com.br/economia/bndes-cobrou-juros-de-pai-para-filho-em-70-dos-emprestimos-feitos-no-exterior/   

*“20 obras que o BNDES financiou em outros países”. Spotniks – Dia 10.10.14- https://spotniks.com/20-obras-que-o-
bndes-financiou-em-outros-paises/   

* “Créditos do BNDES a países estrangeiros embutem subsídios de US$ 4,5 bilhões” - Estadão - Dia 14.06.15 -
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,creditos-do-bndes-a-paises-estrangeiros-embutem-subsidios-de-us-4-5-bilhoes,1705800  
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http://www12.senado.leg.br/radio/1/plenario/alvaro-dias-pede-apoio-para-criacao-de-cpi-para-investigar-o-bndes
http://www.alvarodias.com.br/2015/04/aprovado-projeto-que-derruba-o-sigilo-dos-emprestimos-do-bndes/
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/-serie-do-jr-mostra-esquema-de-corrupcao-envolvendo-o-bndes-na-america-latina-04032017
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/-serie-do-jr-mostra-esquema-de-corrupcao-envolvendo-o-bndes-na-america-latina-04032017
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/series/serie-jr-a-caixa-preta-do-bndes-13032017
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/series/serie-jr-a-caixa-preta-do-bndes-13032017
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/suicos-rejeitam-plano-que-faria-cada-cidadao-receber-r-9-mil-por-mes-sem-fazer-nada.html
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/nobel-da-paz-diz-que-bolsa-familia-e-assistencialista-e-que-o-assistencialismo-deve-dar-espaco-a-solucoes-de-longo-prazo/
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/nobel-da-paz-diz-que-bolsa-familia-e-assistencialista-e-que-o-assistencialismo-deve-dar-espaco-a-solucoes-de-longo-prazo/
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/RADIOAGENCIA/522452-BOLSA-FAMILIA-PODERA-PASSAR-A-EXIGIR-QUALIFICACAO-PROFISSIONAL-DE-BENEFICIARIOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/RADIOAGENCIA/522452-BOLSA-FAMILIA-PODERA-PASSAR-A-EXIGIR-QUALIFICACAO-PROFISSIONAL-DE-BENEFICIARIOS.html
https://lunatenorio.jusbrasil.com.br/noticias/205275295/beneficiarios-do-bolsa-familia-terao-que-se-profissionalizar-e-conseguir-emprego


*“1,8 milhão de empresas fecharam em 2015” – Estadão - Dia 10.05.16 - http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,1-
8-milhao-de-empresas-fecharam-em-2015,10000050202

* Enquanto o governo do PT emprestou bilhões a outros Países; milhões de empresas brasileiras fecham as
portas causando o maior desemprego e recessão da história do Brasil.                                   .
* “Governo de Dilma emprestou 33 bilhões para 5 aliados de esquerda. É a caixa preta do BNDES” .
Jornal Opção -  Dia 26.09.15 -  http://www.jornalopcao.com.br/colunas-e-blogs/contraponto/governo-de-dilma-emprestou-33-bilhoes-

para-5-aliados-de-esquerda-e-caixa-preta-do-bndes-46778  /    R$ 46,5 bilhões  para apenas 07 (sete) “clientes” do BNDES;
sendo: Eike Batista-R$ 10 bilhões, Marfrig -R$ 3,5 bilhões, Governo de Cuba (Porto de Mariel)-3,5 bilhões
Governo da Venezuela-11,5 bilhões, Governo da Nicarágua-4 bilhões, Governo da Argentina-4 bilhões e
Governo de Angola-10 bilhões.

* “Vamos ter um escândalo de corrupção ainda maior do que o da Petrobrás. E será no BNDES” -  O
procurador mais temido de Goiás diz que o banco do governo será foco de rombos ainda maiores e desabafa:
“Não estamos dando conta de defender a República dos ratos que estão corroendo suas estruturas” - Jornal
Opção  -  Dia  13,02,17 -  http://www.jornalopcao.com.br/entrevistas/vamos-ter-um-escandalo-de-corrupcao-ainda-maior-que-o-da-
petrobras-e-sera-no-bndes-23280/ 

* “No Governo Lula, BNDES trocou receber R$ 3,4 bilhões emprestados por ações da JBS (FRIBOI)” -
Em 2011, o BNDES concordou em não receber R$ 3.477.567.914,00 emprestados à JBS/SA (dona da marca
Friboi), convertendo-os em aquisições de ações da referida empresa.  -  https://blogdopaulinho.com.br/2017/05/12/no-
governo-lula-bndes-trocou-receber-r-34-bilhoes-emprestados-por-acoes-da-jbs-friboi-2/ 

* “Com 80% do faturamento  fora  do  país,  JBS não sofre  com crise  que criou”.-  UOL -  Dia  19.05.17 -
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2017/05/19/com-80-do-faturamento-fora-do-pais-jbs-nao-sofre-com-crise-que-criou.htm  -
Somente  nos  Estados  Unidos,  onde  são  56  unidades  de  produção,  respondem  por  mais  da  metade  do
faturamento do grupo.  Onde diz:  JBS teve apoio bilionário do BNDES...  e continua: "O que chamou muito
atenção na época foi o apoio bilionário do BNDES para a empresa, a ponto de o banco se tornar sócio do
frigorífico em uma operação de conversão de dívida em ações", comenta um executivo de um grande banco, que
preferiu não se identificar. 
*No final da reportagem diz: "O (ex-presidente) Lula elegeu algumas empresas para serem 'campeãs nacionais'
em seus setores e se tornarem líderes globais. Foi o caso da Oi, que acabou em recuperação judicial, e também
da JBS, que na época ainda se chamava Friboi”, lembra o executivo, "Nunca ficou muito claro quais os critérios
que o governo escolheu para beneficiar essas empresas por meio do BNDES.".                                       .
*  Conclusão:   De 2009 até 2014,  o governo do PT praticamente financiou 56 frigoríficos nos Estados Unidos
com o dinheiro de   todos   os brasileiros para a JBS dar emprego para os americanos enquanto temos 14 milhões de  
desempregados no Brasil e milhares de empresas em dificuldades.

*“1,8 milhão de empresas fecharam em 2015” – Estadão - Dia 10.05.16 - http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,1-
8-milhao-de-empresas-fecharam-em-2015,10000050202

*Se o desgoverno do PT tivesse investido essa fortuna nas empresas dentro do Brasil; com certeza, essas
milhares de empresas não teriam fechado as portas e nem teríamos os 14 milhões de desempregados e a
estagnação da economia e, nem o Brasil precisaria de Bolsa Família porque as empresas gerariam emprego,
renda e independência que proporcionem dignidade ao povo brasileiro.

* A vida muitas vezes nos dá recados que deixamos acontecer devido ao comodismo da zona de conforto e a
falta de atitude      que mais tarde nos fazem se arrepender da omissão. Portanto, os brasileiros patriotas não
devem deixar passar despercebido esses recados da catastrófica situação do Rio de Janeiro e da Venezuela e,
temos  que  fazer  a  nossa  parte  para  evitar  do  Brasil  cair  nesse  mesmo  caos  generalizado  devido  aos
desgovernos populistas e demagogos. - http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Programas_sociais_do_PT.pdf 

                             *   A IMPRENSA LIVRE DEVERIA PERGUNTAR A LULA  :
* Essa visita de Lula ao Nordeste será uma excelente oportunidade da  imprensa livre e do  povo exercerem a sua
cidadania e.  democraticamente, perguntarem ao ex-presidente Lula por que o  PT estando 13 anos no governo não
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concluiu a Refinaria Abreu e Lima e a Transposição e, agora vem novamente prometer de acabar a fome e a miséria do
povo; problema que não resolveram em 13 anos e, ao contrário, colocou mais de 13 milhões de trabalhadores no
drama do desemprego e fechou mais de 1,8 milhão de empresas em 2015” – Estadão - Dia 10.05.16.                .
* A liberdade de imprensa é fundamental na democracia como muito bem descreveu nessa frase histórica o memorável
presidente dos Estados Unidos (1801 a 1809), Thomas Jefferson e, o principal autor da declaração de independência
dos Estados Unidos da América, quando disse:.

"Uma vez que a base de nosso governo é a opinião do povo, nosso primeiro objetivo deveria
ser  mantê-la  intacta  e,  se  coubesse  a  mim  decidir  se  precisamos  de  um governo  sem
imprensa ou de uma imprensa sem governo, eu não hesitaria um momento em escolher a
segunda situação”.  - Thomaz Jefferson  

      *CONSEQUENCIAS DA CENTRALIZAÇÃO DO PODER, DA CORRUPÇÃO E DA DEMAGOGIA:            .

* O Rio de Janeiro e a Venezuela são exemplos das consequências num Estado e País do voto mal conduzido
e  da  centralização  do  poder  e  da  corrupção  desenfreada,  da  demagogia,  do  populismo,  clientelismo,
paternalismo,  assistencialismo  e  excesso  de  empreguismo  no  setor  Público  e;  também  a  tentativa  da
implantação em pelo século XXI da retrógrada política do Pão & Circo com gastos excessivos com futebol e
festas e a falta de investimentos na iniciativa privada.

* Sendo que, vendo esses péssimos exemplos do Rio e Janeiro e da Venezuela que estão colhendo o fruto da
omissão com os seus problemas políticos, temos que ficar alertos e, pensando no futuro de nosso País como
Nação livre,  não podemos assistir  passivamente  o começo da catástrofe no Brasil.                    -
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/programa_bolsa_familia_e_a_politica_do_pao_e_circo.pdf

* O voto é um arma muito poderosa, ou mata o político corrupto ou mata o eleitor de arrependimento
pelo voto mal conduzido e o eleitor pagará pelo seu erro e omissão com a grave falta de hospitais, escolas,
creches, estradas, etc.. e o caos generalizado na segurança com índices de guerra civil.

* O Brasil precisa de mais patriotismo e saber que nosso País e o nosso povo estão acima de todo e qualquer
político e Partido e, que o povo tome mais  atitude e exerça com mais vigor a sua cidadania e civismo e
termos convicção de que os políticos não tem chefes, mas   tem mandantes que são os eleitores brasileiros  
que tem a força do poder de mudanças pelo voto. - http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=3 

*  Vamos  nos  unir  para  acabarmos  com a  política  atrasada  do  paternalismo,  servilismo,  clientelismo  e
assistencialismo compartilhando nas redes sociais para mostrar ao povo brasileiro que a retrógrada política
demagógica eleitoreira do Pão & Circo não deu certo no Brasil e nenhum outro lugar do Mundo.

* Comentários de www.florianomarques.com.br, 
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	* Lula e a caravana do PT estão percorrendo o Nordeste fazendo campanha fora de época apesar de já ter sido condenado há 09 (nove) anos pela Justiça e está usando o mesmo discurso de 13 anos atrás, dizendo que tirou milhões de pessoas da pobreza, o que não é a realidade como muito bem demonstra o vídeo acima e a reportagem feita em retorno a casa da família que comia ratos na Paraíba um ano depois; no dia 01.07.16. A mãe das crianças ainda não está trabalhando e tinha 07 filhos e agora tem 09.
	https://www.youtube.com/watch?v=9waKI76dwZo *”Em pleno século XXI família se alimenta de ratos para matar a fome” - PBAgora - Dia 03.07.15 - http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20150703130321&cat=paraiba&keys=-pleno-seculo-xxi-familia-se-alimenta-ratos-matar-fome *“Família que comia rato para sobreviver, agora tem que se alimentar de pássaros. - Correio da Paraíba - Dia 01.07.2016 - http://correiodaparaiba.com.br/geral/paraiba-geral/apos-um-ano-familia-que-comia-rato-para-sobreviver-agora-tem-que-comer-passaros/

