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                                                 ALERTA  E  PREVISÃO                                             J.P-PB- 06.06.16. 

 

Comentário de www.florianomarques.com.br, 

 

*** Câmara aprova reajustes para PGR, Executivo, Legislativo e Judiciário. - G1.Globo – Dia 

01.06.16 -  

      De acordo com projetos, impacto é de mais de R$ 50 bilhões em 4 anos. 

        “Sem alarde, Câmara cria mais de 14 mil cargos federais” – Exame – Dia 03.06.16  

      “Câmara aprova pacote bilionário de reajuste ao funcionalismo públcio” – Valor - Dia  

01.06.16 

       Esses pacotes foram criados ainda no governo Dilma. O PT sempre foi obcecado  por 

cargos públicos. - “PT “está velho” e “só pensa em cargos, diz Lula” – Zero Hora – Dia 

22.06.15. 

      “Lula defende „revolução interna‟ no PT: „Hoje a gente só pensa em cargo‟ – O 

Globo -     Dia 21.06.16 – Onde diz: „O PT precisa construir uma nova utopia. Já estou 

falando as mesmas coisas que em 1980‟, diz ainda:   “O ex-presidente também ressaltou 

a necessidade de construir uma nova utopia e promover uma “revolução interna” no 

PT”. 

      E também diz: “Dilma está no volume morto, o PT está abaixo do volume morto” e 

ele próprio está no volume morto”.  

 ***  A realidade é que foram as práticas políticas e a forma clientelista, paternalista, 

assistencialista e eleitoreira da política do Pão & Circo que já morreram junto com o PT e 

acabou aniquilando a economia do Brasil que terá de ser reconstruída com o sacrifício de 

todos os brasileiros. 

  *** Infelizmente o PT criou uma cultura atrasada entre nossos jovens de que a única 

maneira de sobrevier dignamente é através de cargos públicos e, com isso, nossos jovens 

não pensam mais em terminar a faculdade montar um negócio e criar uma empresa para 

gerar emprego e renda.  Temos uma geração perdida no Brasil pela falta de 

oportunidades de trabalho e que somente será consertada com a mudança de cultura do 

empreguismo no serviço público. 

*** A realidade é que, depois de eleitos, devido às excessivas mordomias, a maioria dos 

políticos se esquecem das bases e da situação de penúria que vive a maioria do 

patrão/eleitor/povo que elegeu esses políticos.  

***  Os gestores falam tanto em economia então porque não dão o exemplo reduzindo os 

seus salários, mordomias e aprovam a PEC do projeto de redução do número de 513 

Deputados para 385 e de 81 Senadores para 54. Seria um bom começo, mas o ideal seria 

reduzir pela metade os salários e também o número de parlamentares em todo Brasil e, 

com isso os políticos estariam, mostrando para o patrão que é o eleitor que realmente 

estão preocupados com o futuro do Brasil. 

 

 *** Infelizmente a política no Brasil ao invés de ser uma nobre missão de servir, virou 

profissão e, principalmente para muitos oligarcas que estão muito mais preocupados em 

organizar a família, os amigos e os “companheiros” em detrimento de organizar o povo 

trabalhador que é quem paga todas essas contas de mordomias e privilégios. Dá a 
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impressão que os políticos brasileiros estão vivendo em outro planeta e Brasília sendo a 

ilha da fantasia. 

*** O egoísmo da classe política é muito grande e só existe essa discrepância e agem 

desse jeito porque o patrão que é o povo eleitor não reage, não reclama e não envia 

nenhum e.mail para protestar contra essas aberrações. 

 

    O Presidente Michel Temer deveria mostrar à sociedade brasileira que seu governo é 

diferente e veio para mudar, cabendo ao novo Presidente Temer vetar esses pacotes 

absurdos oriundos do desgoverno Dilma que criou milhares de cargos antes de sair do 

governo, justamente no período de maior crise econômica da história do Brasil com grave 

recessão caminhando para estagnação da economia. 

      O desgoverno Dilma largou a bomba no colo do governo Temer e o novo Governo 

Temer ficou numa encruzilhada.  Se aprovar esse pacote deixa descontente a maioria do 

povo brasileiro e, se não aprovar descontenta uma minoria de privilegiados que são os 

que controlam as massas através da retrógrada política do Pão & Circo e, como os 

dirigentes políticos sabem que a maioria do povo é omisso, os políticos e os governos 

sempre decidem privilegiar os mesmos. 

     Preferiu manter esses privilégios, caso contrário seu projeto de mudar o Brasil iria por 

água abaixo; agora cabe ao povo acordar e tentar ajudar a mudar a nossa cultura política 

atrasada dando apoio para Temer mudar as antiquadas práticas políticas e tirar o Brasil do 

buraco que o PT colocou e reconstruir e aprovar as mudanças como, por exemplo: Lula e 

Dilma aumentaram para 32 o número de Ministério e empregaram 130.000 

“companheiros” que se transformaram em ferrenhos cabos eleitorais do PT e, que, em 

todas as campanhas o PT prometia de enxugar a maquina reduzindo os ministérios, mas 

nunca fizeram e Temer em 24 horas de mandato reduziu para 23 Ministérios. É um 

excelente começo diminuindo o peso da máquina administrativa e clara demonstração de 

vontade de mudar. 

    O Brasil tinha mais Ministérios do que os EUA e Chile junto. Com 15 ministérios e 

cerca de dois milhões de servidores, os americanos mantêm a maior potência do mundo 

funcionando sem inchar o governo. 

    Com 80% de aprovação, a presidente do Chile, Michelle Bachelet, e seus 20 ministros 

comandam o país de melhor IDH da América Latina. 

 

    Em menos de um mês de mandato Temer foram demitidos três Ministros o que 

comprova que o atual governo não compactua com assessores corruptos e nenhum 

assessor foi à imprensa dizer que não sabia de nada, não viu nada, era marolinha, coisa 

das elites, coisa da oposição, coisa da imprensa, dos grandes grupos econômicos e dos 

ricos contra os pobres, etc...... e, com isso, colocando o Brasil em grave, perigosa e séria 

divisão de classes sociais e regionais e; nem mobilizou a militância para tentar defender o 

indefensável, justificar o injustificável e tentar explicar o inexplicável como fazia o PT 

quando estava no governo.  

    “Caixa não tem controle sobre cadastros duplicados no Bolsa Família” – Terra – 

Dia 25.05.13.. 
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        “Ministério Público vê irregularidades de R$ 2,5 bilhões no Bolsa Família” – G1.Globo – 

Onde diz:  “Levantamento apontou pagamentos a falecidos e pessoas sem o direito” -Dia 

30.05.16 . 

      “TCU identifica pagamentos indevidos do Bolsa Família a 163 mil famílias” – Onde diz: 

“Benefícios indevidos podem somar R$ 16 milhões em um mês, aponta TCU” - G1.Globo – 

Dia 27.04.16 

       “Mais de 500 mil funcionários públicos receberam Bolsa Família, diz MPF” - G1.Globo – Dia 

01.06.16 -  Onde diz:  “Programa pagou mais de R$ 2,5 bilhões a quem não tinha direito.  

Ministério Público cobrou fiscalização rigorosa” 

    Felizmente temos Instituições sérias, íntegras e exemplares como o MPF, PF, TCU, 

CGU, e os MPEs dentre muitas outras que nos dão a esperança de que ainda temos uma 

luz no fim do túnel e nem tudo está perdido no Brasil enquanto tivermos o olho atento 

dessas Instituições e da Justiça brasileira.  

     É a distribuição sem controle do programa social do PT visando somente o resultado 

nas eleições e a ex-presidente Dilma ainda queria aumentar impostos para manter esses 

absurdos. O PT nunca teve um projeto de governo, mas sim, um projeto para se eternizar 

no poder usando a miséria e a fome como discurso de palanque e distribuindo 

assistencialismo sem ter o mínimo controle e, com isso e a corrupção desenfreada, 

quebrou o Brasil e o novo governo terá de reconstruir. 

 

     Que País é este que somos considerados como a 6ª economia do mundo, disputamos a 

sexta melhor posição na geração de riquezas – (6º maior PIB mundial) – e existem mais 

de 13 milhões de famílias recebendo auxílio do Bolsa Família para ter o que comer; o que 

não se justifica num País rico, pois se o governo tivesse concluído a Transposição do Rio 

São Francisco, a Refinaria Abreu e Lima, as Obras do PAC, investido em infra-estrutura, 

diminuído as mordomias dos políticos e os reajustes fantásticos e  irreais de algumas 

categorias privilegiadas em época de crise e,  acabasse com os e$cândalos bilionários de 

corrupção, com certeza melhoraria a distribuição de renda e evitaria  essa distribuição 

bilionária de milhões de Bolsas Família que transformaram o programa no maior curral 

eleitoral do mundo.-  http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/programa_bolsa_familia_e_a_politica_do_pao_e_circo.pdf  

    “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  

    “Ampla maioria dos suíços rejeita proposta de renda mínima a todos” – Valor Econômico – 

Dia 05.06.16 – Onde diz:  “Na Finlândia, o governo de direita selecionou 10 mil pessoas a quem 

pagará 550 euros mensais durante dois anos” .  http://www.valor.com.br/internacional/4589517/ampla-

maioria-dos-suicos-rejeita-proposta-de-renda-minima-todos  

    A Finlândia estipulou prazo de dois anos para cada pessoa receber o auxílio e outros Países 

evoluídos também estipulam prazos, ao passo que no Brasil esse auxílio virou renda que acomodou 

as pessoas na procura de emprego que lhes daria independência e, viciou e amordaçou o povo 

fazendo voltar o voto a cabresto  e transformou o Brasil num imenso curral eleitoral. Auxílio jamais 

deve ser renda, mas um socorro para que a pessoa  consiga trabalho e renda que lhes proporcione 

dignidade e liberte o povo da opressão política. 

http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/programa_bolsa_familia_e_a_politica_do_pao_e_circo.pdf
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://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://www.valor.com.br/internacional/4589517/ampla-maioria-dos-suicos-rejeita-proposta-de-renda-minima-todos
http://www.valor.com.br/internacional/4589517/ampla-maioria-dos-suicos-rejeita-proposta-de-renda-minima-todos
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      “Projeto de Lei exige que beneficiários do Bolsa Família se profissionalizem e 

busquem empregos”.  Folha política – Dia 04.07.15 - 

http://www.folhapolitica.org/2015/07/projeto-de-lei-exige-que-beneficiarios.html   - Link do Projeto: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1527034 - Felizmente 

será o começo do fim dos currais eleitorais, do voto a cabresto e da política arcaica e 

retrógrada do Pão & Circo. 

     Temos vergonha de nossos políticos em relação aos outros Países porque nossos 

gestores ficam orgulhosos em dizer que estão dando esmolas ao invés de darem emprego 

e renda. No exterior todos sabem que muitos gestores brasileiros inescrupulosos usam a 

miséria e a fome como discurso de palanque e usam a desinformação e despolitização 

para divulgarem esses programas como se tivessem fazendo um grande benefício com 

essa distribuição num Brasil rico.  São políticos de um só discurso. O povo não quer 

esmolas oficiais, quer emprego e renda que lhes proporcione dignidade e lhes liberte da 

opressão dos políticos.   

     

    Lula faz críticas à Bolsa Família em 2.000 –  
 https://www.youtube.com/watch?v=hcKIq599Cu0  - Antes de ser Presidente Lula criticava o 

Programa Bolsa Escola e depois de eleito copiou e aproveitou o que já estava pronto e 

tirou do Ministério da Educação passando para  o Ministério do Planejamento com o 

nome de Bolsa Família e a partir daí passou a ser renda de muitas famílias e acomodou a 

população transformando esses dependentes em milhões de cabos eleitorais do PT.  

    “Bolsa Família repassa R$ 2,3 bilhões para quase 50 milhões de brasileiros” – 

Presidência da República – Dia 18.05.15.  Ao invés de dar o anzol e ensinar a pescar, os 

políticos dão o peixe e acomodou e viciou milhões de pessoas. 

     Concomitante e contraditoriamente, há muitos anos ocupamos também a vexatória 

octogésima quinta posição na aferição do desenvolvimento humano – 85º IDH e ainda 

temos mais de 16 milhões de indigentes dependendo da Bolsa Família para sobreviver e 

mais de 3,7 milhões de jovens fora das salas de aula.  

  “Desenvolvimento sem liberdade e justiça social não tem esse nome. 

É crescimento ou inchação, é empilhamento de coisas e valores, é 

estocagem de serviços, utilidades e divisas, estranha ao homem e a 

seus problemas, é inacessível tesouro no fundo do mar, inatingível 

pelas reivindicações populares”. Ulisses Guimaraes.  

 

     A verdadeira inclusão social é feita através do trabalho que gere renda e escolas com 

tempo integral e cursos profissionalizantes que preparem nossos jovens para o mercado 

de trabalho e dêem independência e dignidade ao povo trabalhador e não com programas 

demagógicos, assistencialistas, clientelistas e eleitoreiros. 

 

     “7,2 milhões de pessoas passam fome no Brasil, mostra IBGE – Valor Econômico - 

Dia 18.12.14  - http://www.valor.com.br/brasil/3829144/72-milhoes-de-pessoas-passam-fome-no-

brasil-mostra-ibge    Essa pesquisa é mais uma prova concreta de que a retrógrada política 

do Pão & Circo não deu certo, pois o PT preferiu construir bilionários estádios para a 

Copa 2014, gastar bilhões nas Olimpíadas 2016 e se envolveu em bilionários e$cândalos 

http://www.folhapolitica.org/2015/07/projeto-de-lei-exige-que-beneficiarios.html
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1527034
https://www.youtube.com/watch?v=hcKIq599Cu0
http://www.valor.com.br/brasil/3829144/72-milhoes-de-pessoas-passam-fome-no-brasil-mostra-ibge
http://www.valor.com.br/brasil/3829144/72-milhoes-de-pessoas-passam-fome-no-brasil-mostra-ibge
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de corrupção ao invés de fazer a Transposição do Rio São Francisco, concluir a Refinaria 

de Abreu e Lima e concluir as obras do PAC que iriam gerar emprego e renda para 

milhares de trabalhadores e que tirariam o povo dessa vergonhosa, humilhante e 

degradante esmola oficial..O governo deve seguir o ensinamento bíblico e dar o anzol e 

ensinar a pescar e jamais dar o peixe porque acomoda e vicia - 
.http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/programa_bolsa_familia_e_a_politica_do_pao_e_circ

o.pdf 

 

     O problema é que o povo brasileiro é imediatista e quer que o Presidente Temer 

resolva em apenas um mês o caos que o PT colocou o Brasil em 13 anos de desgoverno. 

 

    *** Apoiar o governo Temer e o sucesso do novo governo evitará o retrocesso com a 

volta do PT e impedirá de nos transformarmos numa Venezuela porque em 13 anos no 

Poder o PT levou o Brasil ao fundo do poço e comprovou que as suas práticas políticas 

estão superadas como muito bem falou o ex-presidente Lula quando disse que o “PT 

“está velho” e “só pensa em cargos, diz Lula” – Zero Hora – Dia 22.06.15. e também 

falou que “Já estou falando as mesmas coisas que em 1980‟, diz ainda:   “O ex-

presidente também ressaltou a necessidade de construir uma nova utopia e promover 

uma “revolução interna” no PT”. 

     E também diz: “Dilma está no volume morto, o PT está abaixo do volume morto” e 

ele próprio está no volume morto”. 

   “PT precisa de “renovação profunda”, diz Lula” – Carta Capital – Dia 16.07.13. 

    A eventual volta do governo do PT poderá levar o Brasil a uma intervenção militar 

porque a sociedade brasileira não agüentará sustentar essas práticas e vícios políticos 

numa economia estagnada como a do Brasil. 

    Neste grave momento de crise não cabe defendermos nomes ou partidos, mas sim, 

defendermos um novo Brasil com prática políticas diferentes com desenvolvimento e 

oportunidades para todos os brasileiros sem o populismo demagógico que acabou com a 

economia do Brasil. 

    A base da Democracia é a alternância de poder e somente a mudança de gestores evita 

a podridão na política. Está na hora do PT voltar a ser oposição e aproveitar para fazer 

uma mudança geral nas superadas práticas e formas de fazer política. 

     Se lhes faltam, hospitais, escolas, transporte, moradia, segurança, etc..., culpe o 

governo, mas, se lhes falta governo culpe a si mesmo. Mudar é possível. Temos que 

acabar com o continuísmo na política. 

*** Pelo fato de não aceitar criticas, o PT semeou durante os últimos anos uma 

inaceitável, perigosa e gravíssima incitação ao ódio e ao conflito de classes sociais e até 

Regionais ao alegar que o cidadão que não concordasse com suas práticas, normas e 

conceitos políticos estavam contra o Brasil, o que é muito grave para a nossa 

Democracia, pois uma das bases do democratismo é saber conviver com o contraditório e 

respeitar as Instituições.  

      Esse comportamento de intolerância de algumas lideranças do PT e as sérias e 

constantes críticas à Justiça, as Instituições, a imprensa e a oposição são muito graves até 

para a manutenção da tranqüilidade, da paz, da Ordem Constitucional e do sistema 

Federativo no Brasil.   

http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/programa_bolsa_familia_e_a_politica_do_pao_e_circo.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/programa_bolsa_familia_e_a_politica_do_pao_e_circo.pdf
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      O homem público sempre está na vitrine. Aquele que tem alguma coisa a esconder e 

não sabe conviver com o contraditório jamais deveria aceitar um cargo público e nem 

concorrer a qualquer mandato político.  

    O problema é que Lula induziu os incautos ao radicalismo ao dizer que a pessoa que 

estava contra o PT estava contra o Brasil.  Absurdo pois o Brasil e as ruas de nosso País 

não pertencem ao PT mas a todos os brasileiros. 

 

*** “Sem Fronteiras mostra a crise na Venezuela” – Série Sem Fronteiras da Globo News – 

Dia 31.05.16 –  Vale a pena acompanhar esses vídeos para vermos o que espera o Brasil se o  

PT voltar e não mudarmos essas práticas do clientelismo, servilismo e assistencialismo às custas 

do Erário Público e  precisamos alterar as normas, conceitos e formas de se fazer política 

visando o bem de todos os brasileiros.  - http://g1.globo.com/globo-news/sem-fronteiras/videos/v/sem-

fronteiras-mostra-a-crise-na-venezuela/5061517/  

       Ainda dá tempo de salvarmos o Brasil de um retrocesso político e evitar de nos 

transformarmos numa Venezuela. Para isso, basta o Presidente Michel Temer não 

compactuar com os vícios seculares dos políticos brasileiros e, com certeza, ficará na 

história como o Presidente que acabou com a podridão dos políticos e reconstruiu um 

novo Brasil para todos os brasileiros.  O povo cansou de tanta corrupção. Chega!!! 

 

*** “Mais de 11 milhões de trabalhadores estão desempregados, diz pesquisa” – J.N – Dia 

29.04.16                                                                                                                                                                                                                               

***  “Quase 100 mil lojas fecharam as portas no Brasil em 2015” – J.N – Dia 16.02.16.                      

***  “Montadoras devem fechar mais 20 mil vagas em 2016,  prevê consultoria” – Estadão – Dia 

11.03.16. 

        Absurdo dos absurdos. Enquanto a iniciativa privada demite milhões, os políticos 

brasileiros não enxergam devido às suas excessivas mordomias e ao egoísmo esquecem-

se do povo que os elegeu e criam  milhares de cargos. Não tem País no mundo que 

agüente essa inversão. 

*** Políticos mais caros do mundo, e$cândalos bilionários e corrupção desenfreada, 

assistencialismo eleitoreiro e demagógico sem controle nos gastos com Recursos 

Públicos e empreguismo no serviço público. Pode jorrar dinheiro da extração de petróleo 

e do ouro nos cofres públicos que não resolverá o problema do Brasil enquanto os 

políticos administrarem a coisa pública como se fosse uma empresa familiar e de amigos 

e “companheiros”; ao invés de investir na iniciativa privada para girar a economia.   

       Mais de 11 milhões de trabalhadores da iniciativa privada desempregados, mais de 

100 mil empresas fecham as portas, montadoras demitem milhares e o governo esquece-

se da crise e dão aumento para eles mesmos e seus funcionários e, também para as 

classes já privilegiadas da sociedade ao invés de estimular os empreendimentos privados 

para fazer a economia voltar a crescer. 

 

         “O Brasil não vive recessão, mas uma estagnação” – Carta Capital – Dia 14.09.14  -   Se  em 

2014 já estávamos estagnados, imaginem atualmente e os políticos não enxergam e quando abrirem 

o olho poderá ser tarde demais. 

http://g1.globo.com/globo-news/sem-fronteiras/videos/v/sem-fronteiras-mostra-a-crise-na-venezuela/5061517/
http://g1.globo.com/globo-news/sem-fronteiras/videos/v/sem-fronteiras-mostra-a-crise-na-venezuela/5061517/
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*** Esses reajustes irão aumentar ainda mais a concentração de renda ocasionando ainda 

maior desigualdade social. Enquanto os trabalhadores da iniciativa privada têm os 

salários congelados e muitos negociam redução de salários e, todos estão com medo de 

perderem os seus empregos; os políticos e a casta privilegiada de funcionários públicos 

têm aumento que variam de 16,5% e 41,47% nos salários. 

*** Quando as pessoas que trabalham na iniciativa privada se sentem desestimuladas a 

continuar as suas atividades o País estará fadado ao fracasso econômico e Institucional. 

 

*** “Câmara cria 14 mil cargos federais „sem alarde‟, diz jornal” – Gazeta do Povo – 

Dia 03.06.16 – Absurdo!!! - O propalado sacrifício para tirar o Brasil do caos econômico 

que o desgoverno do PT colocou nosso País deve ser repartido com toda a sociedade 

brasileira; inclusive os políticos e funcionários públicos e não sacrificar somente a galinha 

dos ovos de ouro que é a atividade produtiva representada pela iniciativa privada (comércio, 

indústria e agricultura) que é o único setor capaz de fazer girar a economia de qualquer País 

no mundo.   

***  O Governo diz que cortou tudo o que poderia ter cortado, mas não incluiu nos cortes o 

reajuste do salário da casta de funcionários públicos e nem o remanejamento de  funcionários 

que sobram em alguns setores e faltam em outros e, fazendo reciclagem, o Governo poderia 

evitar a contratação de milhares de funcionários. Mas, ao contrário a Câmara cria mais de 14 

mil cargos públicos. Pobre País. 

*** A grande diferença para a iniciativa privada e a pública é que, quando existe dificuldade 

na privada os dirigentes da empresa enxugam gastos, reciclam, remanejam,  negociam 

salários e alguns demitem para não sacrificar a vida da empresa; ao contrário da atividade 

pública onde os gestores nunca enxugam os salários e nem a folha de pagamento e jamais 

demitem, remanejam ou reciclam, ao contrário contratam ainda mais funcionários e depois 

criam impostos para todos os brasileiros pagarem. 

*** Alguns gestores se envolvem em bilionários e$cândalos de corrupção e na intenção de 

desviar o foco das atenções da exemplar atuação das Instituições e da Justiça, os políticos 

decidem implantar a arcaica política do Pão & Circo para deixar o povo leniente e fazem 

obras desnecessárias como os estádios da Copa do Mundo 2014 e as Olimpíadas 2016 –  
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Programas_sociais_do_PT.pdf  

*** Esses reajustes dos funcionários poderão sofrer efeito cascata e todos os Estados 

repetirem essa façanha ocasionando aumento de impostos para cobrir despesas  com 

funcionalismo e, com isso, o Brasil continuará do mesmo jeito desde quando foi descoberto, 

ou seja, continuaremos sendo País de 3º mundo e do futuro que nunca chega e seguiremos 

carregando uma das piores distribuições de renda do mundo.  

*** Em muitos Estados os governantes ao invés de serem gestores dos Recursos do Erário 

Público aplicando em investimentos que façam girar a economia, muitos se transformaram 

em Chefe do Setor de Pessoal e da filantropia, deixando de investir em hospitais, escolas, 

estradas, creches, infra-estrutura, etc....   Resultado: parou a economia do Brasil. 

*** Orçamento público é igual a orçamento doméstico. Se a receita cai, é preciso reduzir 

a despesas! Governo Federal, Estado ou Município é igual a nossa casa. Afinal, boa parte 

das despesas é obrigatória e o problema começa justamente onde os governos não 

diminuem as despesas e, com isso, criam mais impostos para manter certos privilégios, 

http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Programas_sociais_do_PT.pdf
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acabando de matar a galinha dos ovos de ouro trazendo conseqüências na manutenção 

dos salários.  Vejamos:  

***  “Atraso no pagamento de salários afeta 1,5 milhão de servidores. 11 Estados 

atrasam salários – Estadão. Dia 30.04.16 

    “Estados sofrem com greve, atrasam salários e aumentam impostos”. Diário de 

Pernambuco – Dia 27.09.15. 

   “Governo da PB suspende reajuste salarial dos servidores do Estado” - G1.Paraíba – Dia 

26.01.16.  

 

*** Alerta I: “Por que os estados estão atrasando salários? – Exame – Dia 21.01.16 – 

11 Estados atrasam salários. Como muito bem coloca essa matéria caindo a arrecadação 

de impostos os Estados não tem como pagar os funcionários e parcelam os salários e 

aposentadorias e, alguns congelam os salários do funcionalismo para não infringir a Lei 

de Responsabilidade Fiscal. 

*** Alerta II e previsão: Continuando a contratar mais funcionários e concedendo esses 

aumentos com a economia paralisada muito em breve o governo Federal também terá que 

parcelar os salários e até mesmo a aposentadoria dos funcionários.    É a nossa previsão. 

*** Alerta III e previsão: Se as práticas políticas continuarem como estão o Brasil 

seguirá o mesmo caminho da Grécia que, para não quebrar o País, teve que reduzir e 

parcelar os salários e aposentadoria de todos os funcionários públicos e também os 

trabalhadores da iniciativa privada tiveram seus salários congelados e alguns reduzidos e 

houve grande número de demissões, tanto públicas quanto privadas. 

  

*** A votação da criação de cargos e dos aumentos se dá num momento em que o governo 

prevê um rombo de cerca de R$ 170 bilhões nas contas públicas para este ano e que herdou 

do desgoverno do PT e, com isso, pararam os investimentos e o Brasil estagnou. 

*** Os políticos passam anos discutindo formas para combater a escandalosa corrupção que 

corrói toda a economia do Brasil e os vergonhosos privilégios dos políticos brasileiros que 

são os mais caros do mundo, bem como a diminuição do número de parlamentares pela 

metade e depois, decidem que o melhor é não decidir; mas, para aumentar os seus salários e 

da casta de funcionários públicos privilegiados resolvem em poucos dias.  Acorda povo!!! 

*** Este ano tem eleições municipais e os políticos de todos os Partidos vão prometer a mesa 

coisa de sempre, mas, não dizem porque o dinheiro dos impostos do trabalhador brasileiro 

não é revertido em saúde, educação, segurança, transportes, infra-estrutura, etc.... É muito 

simples de explicar, a corrupção corrói toda a economia e juntamente com os gastos 

desnecessários acaba levando o Brasil a grave estagnação da economia. 

*** O Brasil está mudando e infelizmente ainda tem alguns gestores que não ouviram o 

clamor de mudança nas práticas, normas e conceitos políticos que o povo brasileiro 

exigiu nas ruas em 2013, 14, 15 e em 2016 culminou na queda da ex-presidente Dilma e 

do PT. 

*** Se forem fazer sacrifício para salvar o Brasil do caos, todos devemos participar com a 

nossa cota de sacrifícios, inclusive os políticos e o funcionalismo e não somente a iniciativa 

privada. 

*** Como mandatários, vereadores, prefeitos,governadores, deputados, senadores e 

presidente não têm chefe; tem mandantes, que são seus eleitores. Portanto, cabe ao povo 
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que é o patrão saber valorizar a força de seu voto e o peso do exercício da cidadania e 

passar a cobrar mais práticas e menos teorias dos políticos, menos promessas e mais 

ações com políticas públicas que venham em benefício do povo.   

*** Não há democracia sem povo. É a participação social que aproxima as políticas 

públicas dos anseios da população. 

*** O culpado de tudo é um só; o povo trabalhador que é o patrão e não  reclama de nada. A 

grande omissão da maioria dos brasileiros tem custo social, econômico, cultural e político 

muito grande; mas, no dia em que o povo descobrir que é o patrão e aprender a força do 

poder de mudança pelo voto e da cidadania e civismo, o Brasil muda numa eleição quando o 

povo aprender a vantagem da necessidade da alternância de poder. 

 

*** O povo brasileiro passou cinco a seis anos ouvindo diariamente reportagens em toda 

a mídia sobre o excelente trabalho das Instituições e da Justiça (STF) no escândalo 

do Mensalão. A Justiça prendeu a cúpula do PT e, ao invés de “chegar junto” e apoiar o 

histórico trabalho da Justiça mostrando seu descontentamento e indignação votando 

contra esse Partido; o brasileiro ignorou o exemplar trabalho das Instituições e da 

Justiça e votou no mesmo Partido que estava envolvido nesse escândalo e, com isso, 

surgiu outro ainda maior que é o escândalo bilionário da Petrobras e, muito breve virá a 

tona o e$cândalo do BNDES com previsão de ser um rombo ainda maior que o Petrolão 

do PT.  

*** Não concordamos, não admitimos e não aceitamos uma pessoa falar mal das 

Instituições e da Justiça e essa mesma pessoa sair de casa para votar em políticos 

envolvimento com e$cândalos bilionários de corrupção e, que tiraram da boca dos filhos 

de todos os brasileiros e desses eleitores incautos. 

     Esse comportamento do povo é uma apologia a corrupção e incentivo a impunidade, 

pois a Lei que protege o político corrupto é a mesma que protege os marginais,  

 

*** Essas categorias da elite dos funcionários públicos são tratadas com mais atenção pelos 

Governos porque são as mais esclarecidas, organizadas e politizadas e tem mais poder de 

mobilização.  Cabe ao povo saber a força da união sem discutir picuinhas. 

*** Enquanto isso, o povo despolitizado e desinformado e que ainda não sabe a força que 

tem a sua união, cidadania e civismo desvia o foco das atenções das coisas mais sérias se 

preocupando mais com futebol, carnaval, festas juninas, procissões, debates sobre 

sexualidade, ficam discutindo quem é mais direita ou esquerda e; enquanto o povo está 

focado em coisas supérfluas, os privilegiados se reúnem e reajustam seus próprios salários.  

Os governos usam a retrógrada política do Pão & Circo para deixar o povo leniente. -
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Programas_sociais_do_PT.pdf  

*** O salário mínimo é de R$ 880,00. Portanto, um trabalhador tem que trabalhar quase 

50 meses para ganhar o que um privilegiado ganha no serviço público. Falta aos dirigentes 

brasileiros mais espíritos cristãos e de solidariedade ao próximo. Na Europa e Estados Unidos 

não existe essa diferença estratosférica de salários. 

 

     “Juiz abre mão de reajuste até que situação financeira do País se estabilize” – 

Estadão – Dia 06.06.16 - http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/juiz-pede-para-nao-ter-

reajuste-ate-que-situacao-financeira-do-pais-se-estabilize/                                                                  

http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Programas_sociais_do_PT.pdf
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/juiz-pede-para-nao-ter-reajuste-ate-que-situacao-financeira-do-pais-se-estabilize/
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/juiz-pede-para-nao-ter-reajuste-ate-que-situacao-financeira-do-pais-se-estabilize/
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Parabéns a esse Juiz pelo belo exemplo de cidadania, patriotismo, solidariedade, espírito 

cristão com respeito e amor ao próximo e preocupação com o futuro de nosso País. Prova 

de que nem tudo está perdido no Brasil. 

*** Ninguém é contra reajuste de salário, principalmente das Instituições e da Justiça que 

estão fazendo histórico, excelente  e exemplar trabalho como é o caso da Lava Jato que apura 

o e$cândalo bilionário do Petrolão do PT, mas sim, igualmente ao Juiz da cidade de  Juiz de 

Fora em Minas, o brasileiro não concorda ser concedido esse aumento no momento de grave 

crise que o Brasil está vivendo e o povo também discorda nas redes sociais e na imprensa dos 

índices de reajuste que vão aumentar ainda mais a diferença salarial entre o trabalhador 

público e o privado e a extrema desigualdade social ocasionada pela péssima distribuição de 

renda. 

*** A diferença entre o menor e o maior salário mínimo do mundo é de 87 vezes. E no 

Brasil chega a mais de 50 vezes. Ganhar bem também tem a ver com o País que 

nascemos, infelizmente. 

***  Só para termos uma idéia; nos Estados Unidos feita a conversão das moedas a média 

de salários daria um pouco mais de R$ 6.680,47 por mês, enquanto aqui no Brasil o 

IBGE constatou que o salário médio de um trabalhador é de R$ 1.768,20 no setor que 

melhor paga no país, que é o setor industrial. O salário médio mensal de um trabalhador 

norte-americano é 3,78 vezes maior que o de um brasileiro. 

*** Enquanto um trabalhador da iniciativa privada fica se humilhando nas filas do INSS e 

mendigando o que lhe é de direito e o governo diz que não tem dinheiro para pagar e reajustar 

os aposentados porque pode quebrar o INSS; esse mesmo desgoverno do PT cria esse pacote 

concedendo esse aumento vergonhoso e a criação de mais de 14.000 cargos durante a pior 

crise econômica da história do Brasil e o maior desemprego da história.  Acorda Brasil!!! 

 

***  “A concentração de renda é maior do que se imaginava”-Carta Capital-Dia 14.01.16,  onde 

em certo trecho diz: Eles revelaram que o Brasil é, senão o mais, um dos países mais 

desiguais do mundo. - “Brasil tem segunda pior distribuição de renda em ranking da 

OCDE’-O Globo. - “Apesar de ter a 8ª economia mundial, Brasil tem dificuldade na 

distribuição de renda” Uol. - “Brasil fica em 79º no ranking mundial de IDH; veja 

resultado de todos os países”-Uol. - Também se compararmos o salário médio do Brasil 

em função do salário médio mundial, os números são alarmantes, já que se encontra a 

53% debaixo da média mundial de US$1480, sendo que no Brasil a media por pessoa 

está posicionada somente em US$778, de acordo com a pesquisa.                                                                                            

É por isso que somos um dos Países com pior distribuição de renda no mundo e um dos 

mais violentos do mundo.  

    Atualmente o brasileiro é vítima da violência e refém do medo; de Norte a Sul e 

independente de bairro ou classe social, não existe um brasileiro que saia tranqüilo de 

casa e tenha certeza que volta viva e tudo isso é ocasionado pela desgraça da corrupção e 

os políticos investiram errado visando mais seus projetos de se eternizar no poder através 

da retrógrada política do Pão & Circo do que investir em obras, políticas públicas e ações 

em benefício do povo brasileiro gerando oportunidades para todos.   
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    “índice aponta o Brasil como o 11º mais inseguro do Mundo” – Veja  - Dia 14.05.14. 
- http://veja.abril.com.br/blog/impavido-colosso/indice-aponta-brasil-como-11-pais-mais-inseguro-do-

mundo/                                                                                                                                                                
“19 das 50 cidades mais violentas do mundo são brasileiras” – JusBrasil – 2015 - 
http://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/164811531/19-das-50-cidades-mais-violentas-do-mundo-sao-

brasileiras 

*** Justiça social se faz com distribuição de renda que diminua a desigualdade social e 

jamais com aumento de diferenças devido aos privilégios de alguns e também somente 

teremos melhor distribuição de renda através de oportunidades de trabalho e, jamais com 

esmolas oficias como a Bolsa Família dentre outras, pois sabemos que somente a educação e 

o trabalho dignificam a pessoa e libertarão o povo da opressão dos políticos. 
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/programa_bolsa_familia_e_a_politica_do_pao_e_circo.pdf  

***  Constituição brasileira, Art. 5º diz: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 

nos termos seguintes”  

*** Existem no Brasil tipos diferenciados de brasileiros, cujos direitos nunca foram iguais, o 

que vem em desencontro ao Artigo  5º da Constituição, vejamos as diferenças: 

 O público e o privado. 

 O rico e o pobre. 

 O urbano e o rural. 

 O branco e o moreno. 

 O nativo, o migrante e o imigrante. 

*** Já sentimos diversas vezes esse tratamento diferenciado ao procurarmos exercer nossa 

cidadania e nossos direitos.   

 

*** A sociedade é composta como se fosse uma pirâmide onde os mais privilegiados estão 

no topo e o povo trabalhador que sustenta está sucumbindo e enfraquecendo devido ao peso 

da corrupção e da máquina administrativa e no dia que a base cansar de sustentar o cume, a 

pirâmide começa a cair e toda a sociedade desmorona junto. Foi assim no Império romano e 

em outros Países na atualidade com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

***  Alerta IV e previsão:   “Fim da União Soviética - Brasil Escola. - Nesse período de 1964 

a 1982, os problemas gerados pela burocratização do governo soviético foram piorando a 

situação social, política e estagnação econômica do país e a população que tinha acesso 

ao ensino superior acabou percebendo que o projeto socialista começava a ruir.  

     Temendo maiores agitações políticas na Rússia, as nações que compunham a União 

Soviética começaram a exigir a autonomia política de seus territórios. Letônia, Estônia e 

Lituânia foram os primeiros países a declararem sua independência. No final daquele 

mesmo ano, a União Soviética somente contava com a integração do Cazaquistão e do 

Turcomenistão. Vejam também: Colapso econômico da União Soviética”.- Wikipédia 

 

***  Esses exemplos do que aconteceu na Venezuela, Grécia e URSS poderão servir de alerta 

a todos os gestores brasileiros e uma previsão do que poderá acontecer a curto prazo se não 

http://veja.abril.com.br/blog/impavido-colosso/indice-aponta-brasil-como-11-pais-mais-inseguro-do-mundo/
http://veja.abril.com.br/blog/impavido-colosso/indice-aponta-brasil-como-11-pais-mais-inseguro-do-mundo/
http://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/164811531/19-das-50-cidades-mais-violentas-do-mundo-sao-brasileiras
http://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/164811531/19-das-50-cidades-mais-violentas-do-mundo-sao-brasileiras
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/programa_bolsa_familia_e_a_politica_do_pao_e_circo.pdf
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mudar as práticas políticas porque o povo não agüenta mais pagar as contas enquanto falta 

saúde, educação, transporte, segurança, etc...enfim, falta tudo no Brasil. 

*** Somos um País continental e riquíssimo, mas, com povo paupérrimo e para isso tem 

explicações e acreditamos que a principal causa é a chaga da corrupção que levou o Brasil a 

falta de investimentos em infra-estrutura que faça girar a economia brasileira. 

 

*** O brasileiro mais esclarecido, politizado e patriota não está muito preocupado se 

tivéssemos ganhado o hexa na Copa do Mundo em 2014, Olimpíadas 2016, nem com o 

maior São João do Mundo em Campina Grande, nem com o Galo da Madrugada em 

Recife maior bloco de rua do mundo, nem, com o pinto da Madrugada em Maceió, nem 

com as maiores festas de carnaval do mundo no Rio de Janeiro, Salvador e Olinda, 

Campeonatos Estaduais de futebol e outros comportamentos que são um verdadeiro ópio 

do povo e levam a despolitização, a desinformação e a alienação política das massas; 

mas, o brasileiro consciente de seu civismo e sua cidadania está preocupado com que o 

nosso Brasil deixe de ser um dos campeões mundiais em e$cândalos bilionários de 

corrupção, de desigualdade social e de violência e, seja campeão em saúde, educação, 

telefonia, transporte público, segurança, e oportunidades de trabalho para todos 

indistintamente de cor, religião, raça, origem etc..... 

      Depois das festas e do ópio vem a ressaca e as contas para os contribuintes pagarem e 

o povo paga pela sua omissão com a falta de saúde, educação, transporte, segurança, 

infra-estrutura, enfim, falta tudo e sobram festas e corrupção no Brasil.  

     Ficamos perplexos ao vermos o povo escolher seus representantes pelo critério de 

quem fez a maior festa, maior Copa do Mundo, maior Olimpíadas, distribuiu mais 

Bolsas..., ao invés de escolher o que fez o maior hospital, escola, estradas, infra-estrutura, 

etc..... Deveriam escolher o político gestor que investiu na atividade produtiva fazendo a 

economia girar proporcionando mais oportunidades de empregos aos trabalhadores, 

porque somente a educação e o trabalho libertarão o povo da opressão dos políticos  

 

*** A sensação que temos é a de que, com as mordomias e regalias dos políticos e esses 

privilégios de uma minoria em confronto às imensas dificuldades da maioria é, de que ainda 

estamos nos tempos dos senhores feudais da Idade Média  e do Império onde os servos 

vassalos  e súditos estavam a serviço da Corte. 

*** Seja de que Partido ou Estado for o gestor, a realidade é que temos trauma de políticos 

corruptos. 

*** Somos o País mais tributado do mundo e com uma das piores distribuições de renda e 

uma das grandes causas é essa farra com o dinheiro dos impostos dos brasileiros com 

corrupção, futebol, festas e na atividade improdutiva. 
  http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Programas_sociais_do_PT.pdf  

 

 Atenciosamente  -  www.florianomarques.com.br,  

http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Programas_sociais_do_PT.pdf
http://www.florianomarques.com.br/

