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João Pessoa-PB, 10.06.15. 
 
“Definido conversor destinado a Beneficiários do Bolsa Família”.  
 –Jornal da Paraíba – Dia 15.05.15 
http://www.jornaldaparaiba.com.br/brasil/noticia/151510_definido-conversor-destinado-a-beneficiarios-do-bolsa-familia 
 
       Cerca de 14 milhões de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família vão receber um conversor de 
TV digital com grande capacidade de interatividade. 
       Cada conversor custará em torno de R$ 130,00 incluindo a antena e que será distribuído gratuitamente e 
será instalado até 2018 em todo o País. 
 
COMENTÁRIOS:.  
Primeiro: 14 milhões de conversores a R$ 130,00 é igual a 01 bilhão e 820 milhões e, pergunto se você foi 
consultado pelo PT para ajudar a pagar essa conta ao invés do governo dar oportunidades para que as 
pessoas comprem esse aparelho com o suor de seus próprios rostos.  
Segundo:14 milhões de famílias vezes a média de quatro pessoas é igual a 56 milhões de pessoas que 
aplicando a média de eleitores dará em torno de 23 milhões de eleitores cativos que irão se incorporar ao 
curral eleitoral implantado pelo PT em todo o Brasil e, que ao invés de dar o anzol e ensinar a pescar, está 
dando o peixe e, com isso, acomoda e desmotiva as pessoas a lutarem pela sua independência com 
dignidade.      
Terceiro: Esses conversores não são produtos de primeira necessidade, portanto num Pais que falta hospitais, 
escolas, transporte, empregos, segurança, estradas, enfim falta tudo...não se justifica esses gastos de R$ 1 
bilhão e 820 milhões de 2015 até 2018, num produto que é dispensável e não é de primeira necessidade. 
Quarto; Em nossa modesta opinião essas doações ferem 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”.  

 

       Imaginem uma pessoa que decidisse se candidatar e tivesse dinheiro para distribuir antes das eleições 
milhares de cestas básicas e milhares de conversores de TV; com certeza teria muito mais chances de se 
eleger, mas sem dúvidas, seria chamado para dar explicações na Justiça Eleitoral.  Pronto, é idêntico ao caso 
do que o PT está fazendo a nível nacional antes das eleições com Programas Sociais?, como a Bolsa Família 
e agora com a distribuição desses 14 milhões de conversores.    Acorda Brasil !!! 
 
Vejamos breve planilha de gastos de dinheiro de seus impostos: 
Bolsa Família        R$    27,1 bi - 2015 
Conversores R$      1.82 bilhões de 2015 até 2018 
Sub TOTAL;         R$  28,92 bilhões  somente com beneficiários dos programas sociais ? como o Bolsa 

Família 
  
Copa do Mundo    R $   25,6 bilhões em2014. 
Olimpíadas;          R$    37,6 bi em 2016 
TOTAL  R$ 121,04 bilhões que você ajudou a pagar em gastos com atividades improdutivas no 

Brasil para o projeto de Poder do PT.  
Achou muito ? , quer mais, vejamos; 
Atividade improdutivas, Bolsa Família, 
Conversores,   Copa do Mundo,   Olimpíadas.             

R$   121,04 bilhões 

Corrupção na Petrobras já comprovados alem do que R$     21,6 bilhões apurados até o momento. 
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ainda está para ser desvendado na Operação Lava 
Jato movida pelas respeitadas e inquestionáveis 
Instituições MPF, PF, TCU, CGU, dentre outras 
juntamente com célere Justiça do Paraná. 
TOTAL;                       R$   142,64 bilhões que você irá ajudar a pagar entre 

atividades improdutivas e corrupção. 
 
      Depois de todos esses gastos de R$ 142bi e 640 milhões desnecessários e não prioritários, o governo do 
PT quer fazer ajuste fiscal para vocês ajudarem a pagar todas essas contas para fechar a contabilidade; sendo 
que, com isso, todos os trabalhadores brasileiros irão auxiliar com o projeto do PT em se eternizar no  Poder 
a exemplo do que já fizeram na Venezuela, Bolívia, Cuba e, etc...... 
       Quando um trabalhador for ao serviço, lembre-se que independente da ideologia partidária parte do fruto 
de seu trabalho será para pagar os conversores de TV e a Bolsa Família dos Programas Sociais? do governo 
do PT.  
       Se você não concorda em ajudar a pagar o projeto de poder do PT, proteste enviando este comentário 
para todos os seus contatos inclusive das redes sociais e ajude a fazer uma campanha de esclarecimento ao 
eleitor desinformado e, que infelizmente está despolitizado. 
 
          Comentamos; Democracia sem uma oposição forte, consistente e atuante é muito pior do que uma 
ditadura, porque ao não haver o contraditório os gestores fazem o que querem e cria na sociedade uma falsa 
expectativa de solução em todos os aspectos.  Essa doação dos conversores caracteriza clara compra de votos 
e pré-campanha do PT, portanto, 
       Perguntamos: Onde estão os Partidos de oposição, tanto da esquerda PSOL, PSTU, PCO, PCB, PV, 
PROS, PDT, PCdoB,etc... e, também de direita e centro   PSDB, DEM, PMDB, PV, PTB,PTC, PTdoB, PSL, 
PEN, PSDC, etc ,....que ainda não se manifestaram sobre mais essa vergonhosa, humilhante e degradante 
prática arcaica da política do Pão & Circo usada pelo Bolsa Família e agora através desses conversores. 
Vejam comentário feito dia 03.05.14 no link;  
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/programa_bolsa_familia_e_a_politica_do_pao_e_circo.pdf  
 
       Ficando indiferentes a mais esses descalabros do PT, todos os outros Partidos sempre ficarão em 
desigualdade de disputa nas eleições. é questão de lógica,  porque o PT já criou o seu curral eleitoral com 
bastante antecedência para ficar com a hegemonia na política e atingir o seu projeto de  Governo para se 
eternizar no Poder e, o pior de tudo, com anuência e omissão de todos os outros Partidos e da sociedade civil 
organizada e esclarecida e que não depende de Bolsas e nem das benesses do governo e, que ainda não 
agiram para evitar esses votos a cabresto criados as custas de todos os trabalhadores brasileiros. Mostrem-me 
outro País democrático que usa essa prática de doação de milhões de Bolsas e equipamentos conversores 
antes das eleições.   
      Diante desse quadro, resta ao eleitor brasileiro fazer a sua parte e mudar pelo voto. É simples, basta o 
eleitor realmente querer mudar e os Partidos conscientizarem os eleitores sobre a força do poder de seus 
votos e a necessidade da regra básica da Democracia que é a alternância de Poder. 
      Não vamos nos omitir, repassem para os seus contatos de e.mails e redes sociais para ajudarmos a fazer 
um novo Brasil para nossos filhos e netos onde seja mais valorizado o trabalho ao invés dos programas 
demagógicos, clientelistas e eleitoreiros da política do Pão & Circo que comprovadamente não deu certo e a 
prova concreta é o clima de guerra civil que vivemos hoje devido a essa violência descontrolada que tomou 
conta de todo o Brasil e mostrou que o brasileiro não quer esmolas oficiais, quer oportunidade de emprego e 
renda.    Vamos mostrar que o Brasil não é do PT, mas que este País é de todo o povo brasileiro. 
  
    Atenciosamente 
 
    Floriano Marques da Silva – www.florianomarques.com.br,  
  
 


