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              PROGRAMA BOLSA FÁMÍLIA E A POLÍTICA DO PÃO & CIRCO. 

               COMENTÁRIO  de  www.florianomarques.com.br, - JP-PB-03-05-14 

                   
História:  http://www.infoescola.com/historia/politica-do-pao-e-circo/ 
 
                                Política do Pão e Circo 
 
A política do Pão e circo (panem et circenses, no original em Latim) como ficou conhecida, 
era o modo com o qual os líderes romanos lidavam com a população em geral, para mantê-la 
fiel à ordem estabelecida e conquistar o seu apoio. 
 
 Esta frase tem origem na Sátira X do humorista e poeta romano Juvenal (vivo por volta do 
ano 100 d.C.) e no seu contexto original, criticava a falta de informação do povo romano, que 
não tinha qualquer interesse em assuntos políticos, e só se preocupava com o alimento e o 
divertimento. 

Com a sua gradual expansão, o Império Romano tornou-se um estado rico, cosmopolita, e sua 
capital, Roma, tornou-se o centro de praticamente todos os acontecimentos sociais, políticos e 
culturais na época de seu auge. Isso fez naturalmente com que a cidade se expandisse, com 
gente vindo das mais diferentes regiões em busca de uma vida melhor. 

 Como acontece até hoje em qualquer parte do mundo, pessoas humildes e de poucas 
condições financeiras iam se acotovelando nas periferias de Roma, em habitações com 
conforto mínimo, espaço reduzido, de pouco ou nenhum saneamento básico, e que eram 
exploradas em empregos de muito trabalho braçal e pouco retorno financeiro. 

Esses ingredientes, em qualquer sociedade são perfeitos para detonarem revoltas sociais de 
grandes dimensões. Para evitar isso, os imperadores optaram por uma solução paliativa, que 
envolvia a distribuição de cereais, e a promoção de vários eventos para entreter e distrair o 
povo dos problemas mais sérios na fundação da sociedade romana. 

Assim, nos tempos de crise, em especial no tempo do Império, as autoridades acalmavam o 
povo com a construção de enormes arenas, nas quais realizavam-se sangrentos espetáculos 
envolvendo gladiadores, animais ferozes, corridas de bigas, quadrigas, acrobacias, bandas, 
espetáculos com palhaços, artistas de teatro e corridas de cavalo.  

Outro costume dos imperadores era a distribuição de cereais mensalmente no Pórtico de 
Minucius. Basicamente, estes "presentes" ao povo romano garantia que a plebe não morresse 
de fome e tampouco de aborrecimento. A vantagem de tal prática era que, ao mesmo tempo 
em que a população ficava contente e apaziguada, a popularidade do imperador entre os mais 
humildes ficava consolidada. 

Para os espetáculos eram reservados aproximadamente 182 dias no ano (para cada dia útil 
havia um ou dois dias de feriado). Os espetáculos que foram se desenvolvendo em cada uma 
dessas férias romanas, tinham sua origem na religião.  

Os romanos nunca deixavam de cumprir as solenidades, porém não mais as compreendiam e 
os festejos foram deixando de ter um caráter sagrado e passando a saciar somente os prazeres 
de quem os assistia. 
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       Em pleno século XXI o Governo do PT constrói  monumentais estádios de futebol, atualmente 
chamados de arenas, nos moldes do que era o Coliseu nos tempos de Cristo, uma arena, ressuscitando a 
milenar política do Pão & Circo, mas, hoje a mentalidade do povo é outra e, em junho de 2013,  milhões 
de pessoas saíram às ruas para mostrar a sua indignação e que quer saúde, educação, creches, transporte, 
segurança, etc......e, não suntuosos estádios de futebol e nem bolsas.....  

      Com esses gestos o PT está ressuscitando e colocando em prática a milenar, arcaica  e retrógrada 
política do Pão e Circo (panem et circenses, no original em Latim).  É humilhante e inadmissível o povo 
brasileiro aceitar essa situação em pleno século XXI. 

      Em nossa opinião a história do Pão e Circo de mais de 2 mil anos está se repetindo, pois ao invés de 
priorizar a Transposição do Rio São Francisco que poderia dar independência financeira ao povo; o PT 
em seus mais de 10 (dez) anos de Governos (2003 a 2014), preferiram investir bilhões nas Bolsas......e 
também bilhões na Copa do Mundo e nos Jogos Olímpicos, como se o infortúnio da seca, a miséria e a 
fome de nossos irmãos nordestinos pudessem ser relegados a segundo plano.    Cada Governo tem a sua 
prioridade e a prioridade do PT foi ressuscitar a política do Pão & Circo.  

     O PT aproveitou a Bolsa Escola  criado pelo PSDB e o transformou em Bolsa Família com a 
distribuição de milhões de benefícios de Norte a Sul e, com isso, formando grande contingente de 
eleitores cativos e criando a nível nacional um verdadeiro curral eleitoral que eles mesmos tanto 
combatiam.  
     Esse Programa se transformou em imenso projeto de poder e não em projeto de Governo para tirar o 
povo dessa dependência. 
 
    As conquistas da estabilidade econômica no Brasil começaram com o Plano Real, um programa 
brasileiro implantado com o objetivo de estabilização e reformas econômicas, iniciado oficialmente em 
30 de julho de 1994 no Governo de Itamar Fanco quando Fernando Henrique era Ministro da Fazenda e 
que o PT pegou pronto e deu continuidade. 
 
    Os  Programas Brasil Carinhoso e  Bolsa Família que em 2013 serão dirigidos a 16,4 milhões de 
famílias — quase 60 milhões de pessoas (eleitores) - o Bolsa Família tem orçamento superior a R$ 23,1 
bilhões para 2013.e abrange de Norte a Sul do Brasil e, infelizmente, não tem um político ou Partido que 
questione a formação desse curral eleitoral e o desvio dos objetivos do Bolsa Escola. 
 
    Votei, apostei e acreditei no PT, mas foi uma de minhas grandes decepções ao abandonar nossos 
irmãos nordestinos a própria sorte ao não concluírem a obra de Transposição do Rio São Francisco,  a 
Refinaria de Petróleo, a construção de navios no Porto de Suape em Pernambuco e a duplicação da BR 
101, alem de outras obras do PAC  que não concluíram depois de mais de 10 (dez) anos de Governo-2003 
a 2014 e que poderiam ajudar a tirar grande parte da população dessa vergonhosa dependência.  
 
     Em mais de 10 (dez) anos de Governo do PT não tem nenhuma das 10 MAIORES OBRAS DO PAC 
concluidas e a Transposição do Rio São Francisco não está incluída nessas 10 obras prioritárias do PAC. 
Todos esses 10 (dez) investimentos do PAC se transformaram em imensos canteiros de obras inacabadas 
e com somas vultosas de gastos de Recursos Públicos nesses anos de Governo do PT, portanto a solução é 
fazermos o possível para mudar os Gestores que, comprovadamente não deram certo. 
 
       Os programas Bolsa Família e Brasil Carinhoso se transformaram no maior programa político, 
eleitoreiro, demagógico e clientelista da história do Brasil e que está tendo omissão de todos os políticos e 
Partidos de oposição sobre esse projeto político do PT que transformou esses milhões de dependentes 
desses vergonhosos programas em eleitores cativos e transformou o Brasil num imenso curral eleitoral 
com anuência de todos os Partidos. 
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     Alem de acomodar e viciar esse programa atinge a dignidade e a auto-estima das pessoas que aceitam 
essa situação e não procuram a sua independência financeira.   
    Jamais esse Programa deveria ser uma renda de milhões de brasileiros mas, sim uma ajuda para 
encontrarem o caminho da autonomia financeira dessas famílias. 
      “Bolsa-Família é política de governo e projeto de poder'' – Frase de Frei Beto no dia 09-03-09 – 
Vejam o link: http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,bolsa-familia-e-politica-de-governo-e-
projeto-de-poder,335632,0.htm 
 
     “Não basta promover distribuição de renda e facilitar o consumo dos mais pobres. É PRECISO 
ERRADICAR AS CAUSAS DA POBREZA, e isso significa mexer nas estruturas arcaicas que ainda 
perduram em nosso país, como a fundiária, a política, as oligarquias, a tributária, e os sistema de 
educação e saúde”. Frase de Frei Beto.   Vejam o link:   
http://www2.uol.com.br/debate/1595/colunas/colunas03.htm 
 
     “CNBB CRITICA BOLSA-FAMÍLIA E DIZ QUE 'PROGRAMA VICIA” - Dia  18-121-06 – Vejam 
o link: http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,AA1354902-5598,00.html 
        “CNBB: D. Luciano critica Bolsa Família e cobra empregos” – Dia 17-05-06 – Vejam o link: 
http://zequinhabarreto.org.br/?p=168 
       Opinião: Jornalista Rachel Sheherazade sobre o Bolsa Família – Dia 23-05-2013 – Vejam o link:  
http://pemais.blogspot.com.br/2013/05/opiniao-jornalista-rachel-sheherazade.html 
        “A coragem de Adriana Lins. Juíza de Cajazeiras é contra o Bolsa Família e diz por que” – Jornal 
da Paraíba – Polêmica Paraíba - Dia 27-05-13 – É interessante vermos os comentários dos internautas 
sobre essa matéria. É a voz do povo esclarecido. Vejam o link: 
http://www.jornaldaparaiba.com.br/polemicapb/2013/05/27/a-coragem-de-adriana-lins-de-oliveira-
bezerra-juiza-de-cajazeiras-e-contra-a-bolsa-familia-e-diz-por-que/ 
       “O Grito da Juíza Bolsa Família ou Voto de Cabresto” – Dia 03-01-13 – Vejam o link: 
http://www.militar.com.br/blog24984-O-Grito-da-Ju%C3%ADza-Bolsa-Fam%C3%ADlia-ou-Voto-de-
Cabresto  
        COMENTÁRIO:  Endossamos e concordamos plenamente com as palavras da M.M. Juiza quando 
fala que esse Programa deveria ser um caminho para a independência e não uma eterna dependência. 
        “Comerás o teu pão com o suor do teu rosto................................................................. 
Gênesis 3:19 
       COMENTÁRIO:  É Bíblico o fato de que a pessoa deve colocar o pão na mesa de sua família com o 
fruto de seu trabalho e não com assistencialismo e clientelismo político. 
        “Dilma anuncia reajuste de 10% no Bolsa Família” – Dia 30.04.14 – Vejam o link: 
http://noticias.terra.com.br/brasil/dilma-anuncia-reajuste-de-10-no-bolsa-
familia,1febb734be4b5410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html 
        O programa Bolsa Família sofrerá um reajuste de 10%. Em pronunciamento no rádio e na televisão 
sobre o Dia do Trabalhador, Dilma afirmou que já assinou o decreto, que vai atualizar o valor do 
benefício para 36 milhões de brasileiros do programa Brasil sem Miséria. 
      COMENTÁRIOS:  1º Como que os brasileiros viveram 514 anos sem esse Programa ? 
02º- Serão 36 milhões de eleitores cativos e que irão formar um curral eleitoral a nível nacional com 
omissão dos Partidos de oposição. Absurdo ! 
 
      “Financial Times: reajuste no Bolsa Família é 'populismo' – Dia 01.05.14 – Vejam o link: 
http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/financial-times-reajuste-no-bolsa-familia-e-
populismo,e0114b381c9b5410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html 
       O jornal britânico Financial Times afirmou que o reajuste no programa federal Bolsa Família, 
anunciado pela presidente Dilma Rousseff nesta quarta-feira, é "populista" e o "mais agressivo contra 
ataque contras as tentativas da oposição em diminuir sua forte liderança nas pesquisas". 
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      No artigo, publicado nesta quinta-feira, o jornal diz ainda que os 10% de aumento no programa social, 
que "beneficia quase um quinto da população", "excede a inflação oficial, em torno de 6%". Segundo o 
Financial Times, o programa de transferência de renda é a marca dos 12 anos do PT no poder. 
       COMENTÁRIO:  Essa é a vergonhosa opinião sobre nosso País no exterior. Repito, o brasileiro não 
quer esmolas, quer trabalho e dignidade. Prefiro ficar com a opinião do Financial Times que é de um País 
de primeiro mundo do que com a omissão da imprensa brasileira sobre esse Programa que claramente se 
transformou em projeto político eleitoreiro. 
      “Análise de projeto de Aécio sobre Bolsa Família é adiada no Senado” – Dia 09-02-14 – Vejam o 
link: http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/analise-de-projeto-de-aecio-sobre-bolsa-familia-e-
adiada-no-senado,3cd6eb4927b44410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html 
       
      VEJAM O VÍDEO ONDE LULA FAZ CRÍTICAS AO BOLSA FAMÍLIA”, no dia 21-10-2010. -
http://blog.jornalpequeno.com.br/ricardosantos/2010/10/21/veja-o-video-onde-lula-faz-criticas-ao-bolsa-
familia/ 
      COMENTÁRIO:  O PT é assim, quando é oposição não serve e critica e, quando é governo copia o 
que já está pronto a exemplo do Plano Real e do Bolsa Escola que pegou pronto e o PT desvirtuou a sua 
função educacional para assistencialismo e filantropia política 
       É impossível levar o pobre à prosperidade através de legislações que punem os ricos pela 
prosperidade. 
 
       ESMOLA E CARIDADE: Há quem considere a esmola um constrangimento para aquele que dá e 
uma humilhação para o que a recebe, negando, assim, seu caráter filantrópico devido ao rebaixamento da 
pessoa como cidadão do mundo.  
        O povo brasileiro não quer esmolas,   Quer trabalho e dignidade e o trabalhador brasileiro não 
agüenta mais essa situação, pois, para cada pessoa que recebe sem trabalhar, outra pessoa deve trabalhar 
sem receber". 
 
        Está comprovado que não se resolve os problemas históricos do atraso do Brasil com filantropia e 
assistencialismo e, sim com grandes investimentos em obras estruturantes que gerem emprego e renda e 
venham a fazer com que o Brasil volte a crescer. 
 
        O Brasil não tem dilúvios, vulcões, terremotos, tsunamis e guerras, mas tem a corrupção que, com 
certeza, é a maior causa de nosso atraso sócio-econômico e político e faz com que há 514 anos sejamos 
considerados o País do futuro que nunca chega. 
         A China é o País mais populoso do mundo, com mais de 1,3 bilhões de habitantes e não precisou de 
nenhuma Bolsa Miséria para alimentar seu povo, ao contrário, investiram maciçamente na educação, 
sendo que 93,3% da população são alfabetizadas. 
             China cresceu mais de 8% ao ano nos últimos 30 anos e; ao contrário, a taxa de crescimento do 
PIB no Brasil foi de 2,5%, no período 2004/2010. Utilizando-se as informações da Total Economy 
Database, sendo o menor índice de todos os países da América do Sul. 
       Alem da China, Países da Europa e da Ásia que saíram de terremotos dilúvios, vulcões, tsunamis e 
guerras onde sobraram só as cinzas (exemplo da Alemanha, Japão, Vietnã e Coréia do Sul), para se 
reerguerem não precisaram criar nenhuma Bolsa....,mas, investiram maciçamente na educação e no 
trabalho e nem um criou nenhuma bolsa......   
        “Falta de mão de obra qualificada afeta 65% das empresas, diz CNI”  - Dia 28.10.13 –           
Vejam o link: http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-28/falta-de-mao-de-obra-qualificada-afeta-
65-das-empresas-diz-cni  

        Frases do Senador Cristóvão Buarque, um dos idealizadores do Programa Bolsa Escola:  
“Segundo o Senador Buarque, ao retirar a palavra "escola" do programa, o governo tirou a ênfase 
dada a educação, princípio básico para o desenvolvimento econômico e social de pessoas carentes. A 
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transferência da gerência do programa da pasta da Educação para a do Desenvolvimento Social, segundo 
Cristovam, é uma mostra da visão puramente assistencialista: 

       “Colaborou para isso o fato de o Lula ter tirado o nome ‘escola’ do Bolsa Escola. Quando criei esse 
nome, havia um objetivo: colocar na cabeça da população pobre que a escola era algo tão importante 
que ela ganharia dinheiro para o filho estudar. O Lula chegou e disse: ‘A pobreza é uma coisa tão 
preocupante que você vai ganhar um benefício por ser pobre’. Deixou de ser uma contrapartida para a 
ida do filho à escola. Essa contrapartida não é cobrada com a devida ênfase. A coisa amoleceu quando 
Lula tirou o programa do ministério da Educação, onde o Fernando Henrique tinha colocado, e levou 
para o ministério do Desenvolvimento Social” 

COMENTÁRIO E PERGUNTA:  Já que o Senador Cristóvão Buarque diz que esse Programa     “é 
uma mostra da visão puramente assistencialista”,  não caberia ao TRE e TSE analisar o aspecto 
eleitoreiro desse Programa.  - Vejam o link:  http://pt.wikipedia.org/wiki/Bolsa_Fam%C3%ADlia, 
........onde em certo trecho diz:   “Muitos analistas e opositores ao Programa Bolsa Família também 
vêem nele apenas uma espécie de "bolsa eleitoral", que serviria para subornar as camadas mais 
vulneráveis da população com transferências de dinheiro para obter eleitores cativos, sem que se 
constitua numa real proposta de erradicação da pobreza pelo trabalho e pela atividade econômica 
produtiva.”  

       Respeitosamente, gostaríamos de saber a posição do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral sobre essas 
colocações feitas pelo Senador e outros críticos do rumo eleitoreiro, assistencialista e clientelista  que 
tomaram os Programas Bolsa Escola e o Brasil Carinhoso, bem como, qual a opinião dos Partidos sobre 
esses Programas assistencialistas, clientelistas e eleitoreiros. 

        Com a divulgação maciça desses Programas Bolsa Família e Brasil Carinhoso nos grandes meios de 
comunicação, o PT 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”. 
       COMENTÁRIO:  Democraticamente, entendo que caberia ao Jurídico dos Partidos analisarem essa 
campanha antecipada do PT.  
         O problema é que a oposição é muito fraca e para tentar agradar aos dependentes dessa Bolsa, tem 
medo de enfrentar esses problemas e mostrar outros caminhos e soluções para essas pessoas menos 
esclarecidas e que estão sendo usadas por alguns políticos inescrupulosos. 
        Fico com vergonha de nossos políticos representantes em relação aos outros Países que não usam a 
miséria do povo para se perpetuar no Poder.  É ignomínia inexplicável.  

      ''Bolsa-Família é política de governo e projeto de poder'' – Dia 09-03-09 – Vejam o link: 
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,bolsa-familia-e-politica-de-governo-e-projeto-de-
poder,335632,0.htm, onde Frei Betto diz: ........o governo "trocou um projeto de nação por um projeto de 
poder". 

        “O delírio do PT é controlar o povo. O delírio de Lula é controlar pessoas “ - Dia 15-02-12 -  
Vejam o link: http://www.brasilwiki.com.br/noticia.php?id_noticia=49357 

      Esse Programa Bolsa.....foi criado para ajudar as pessoas necessitadas até a sua profissionalização e 
independência econômica, mas não como fonte permanente de renda.  O Governo deveria preparar as 
pessoas para o mercado de trabalho e depois que as pessoas conseguirem suas independências cancelaria 
o benefício Bolsa..........   
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       Quando assistimos diariamente em todos os meios de comunicação do Brasil a propaganda cerrada 
do novo Programa intitulado Brasil Carinhoso, País sem miséria ficamos indignados com essa 
propaganda maciça na mídia e, respeitosamente perguntamos e comentamos:                                                                                 

01º- Desde quando o PT passou a ser Governo (2003 a 2014) que diz que irá acabar com a miséria através 
desse Programa e, ao invés de acabar com a miséria, criou mais outro Programa intitulado Brasil 
Carinhoso. 

02º- Está provado que não é com distribuição de Bolsas ..... que irão tirar o povo da miséria e, sim, com 
políticas públicas de geração de emprego e renda e em obras estruturantes que proporcionem 
condições de trabalho como exemplo a que poderia ter sido gerada com a conclusão da Transposição do 
Rio São Francisco, a Refinaria de Pernambuco e a duplicação da BR 101, dentre outras grande obras do 
PAC que nunca foram concluídas e poderiam ter gerado milhares de serviços que ajudariam a tirar o povo 
da dependência dessas Bolsas...... . 

        03º- Moro por opção há 24 anos nesta Região maravilhosa que gosto muito e de seu povo, mas, 
ainda não consegui me acostumar com tanta desigualdade e baseado em minha formação cristã, fico 
indignado ao ver nossos irmãos abandonados e usados e vivendo de ilusão e promessas infundadas da 
classe política. Essa atitude dos políticos fere o maior ensinamento bíblico que é Marcos 12:31-
“31Amarás o teu próximo como a ti mesmo” e, que sem dúvida inspirou o Artigo 5º da Constituição 
Brasileira, onde diz: “Todos são iguais perante a lei ................................,Portanto, não devemos ficar 
indiferentes ao sofrimento de nossos irmãos, pois afinal todos os 7,2 bilhões de irmãos habitantes da terra 
são filhos do mesmo Pai. 

        Vermos nossos irmãos carregando um lata  de água  na cabeça há 514 anos e ficarmos indiferentes e 
acharmos que isso é normal  é desumano, pois enquanto isso,  os gestores ao invés de socorrerem nossos 
irmãos, priorizaram  investir em milionárias festas juninas, carnaval e bilionários estádios de futebol, 
usando a antiquada política do Pão & Circo. 

      “Para CNBB, denúncias de corrupção no governo causam "perplexidade e indignação"- 11-08-11 
- Vejam o link: http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-11/para-cnbb-denuncias-de-corrupcao-
no-governo-causam-perplexidade-e-indignacao 

       Todas as Igrejas também deveriam seguir o exemplo da CNBB e também se  manifestarem sobre esse 
secular sofrimento desnecessário de nossos irmãos sertanejos e também cobrarem dos políticos e gestores 
mais celeridade e transparência nos gastos dos Recursos Públicos com a Transposição que já foi 
amplamente questionado pelos dinâmicos e atuantes TCU, MPF, CGU, dentre outras Instituições. 

       “Papa critica 'hipocrisia religiosa' e diz que divisão do clero 'desfigura a Igreja'   E usou a homilia 
para “criticar os que estariam "instrumentalizando Deus" para a obtenção de "prestígio pessoal e poder". 
– Dia 14.02.13 – Vejam o link:  
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,papa-critica-hipocrisia-religiosa-e-diz-que-divisao-do-
clero-desfigura-a-igreja-,996799,0.htm 
       Portanto, não devemos ficar indiferentes ao sofrimento de nossos irmãos. Eleitor não é número, é 
gente que tem sentimento, alma, coração e lágrimas para derramar devido a essa situação crítica de 
sede, miséria e fome que estão passando ocasionada pelo histórico abandono e descaso dos políticos. 

04º O que os Partidos de oposição do Brasil dizem de mais um Programa clientelista e eleitoreiro do PT ?  
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05º- Qual a posição do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral e dos Partidos sobre mais um Programa de 
cunho eleitoreiro lançado e reajustado em 10% na antevéspera de eleições para Presidente da República, 
Senadores e Deputados. 

       COMENTÁRIO: Em nossa opinião, esse novo Programa Brasil Carinhoso é mais uma estratégia 
política para tentar perpetuar o PT no Governo à custa da miséria do sofrido e calejado povo brasileiro 
que não quer esmolas, mas, emprego e renda  que lhes proporcione dignidade.   “SOMENTE O 
TRABALHO LIBERTA E DIGNIFICA O SER HUMANO”.      

       “A grandeza de um País não é o tamanho do seu território, mas o caráter do seu povo” (Colbert) 

       O Governo deveria gastar esses mais de R$ 36 bilhões do programa Bolsa Família com cursos 
profissionalizantes e cancelar depois que a pessoa tivesse na atividade produtiva e conseguisse a sua 
independência  financeira, mas, nunca tornar esse auxílio como fonte de renda de milhões de pessoas.  
 
      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) –, porém, 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 dêem independência e dignidade ao povo trabalhador e não com programas 
assistencialistas, clientelistas e eleitoreiros. 
 
       O descaso dos políticos e dos gestores sempre tem sérias e graves consequencias e fizemos coletânea 
em ordem cronológica de matérias sobre violência ocasionada em nossa opinião pela atual política 
clientelista e assistencialista que comprovadamente não deu certo pois ao invés de diminuir, a violência 
chegou a níveis de guerra civil. vejamos:  
         “Alagoas perdeu controle sobre violência, diz governador” – Dia 12.03.11 – Vejam o link: 
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/alagoas-perdeu-controle-sobre-violencia-diz-
governador,d5c9af17b94fa310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html 
         “Média de homicídios no Brasil é superior a de guerras, diz estudo” – Dia 14-12-11 – Vejam o 
link: http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/12/media-de-homicidios-no-brasil-e-superior-a-de-guerras-
diz-estudo.html 
          “Deputado pede 1 minuto de silêncio na Assembléia e revela que número de homicídios na 
Paraíba já supera Iraque” – Dia 13-06-12 -  Vejam o link:  
http://www.clickpb.com.br/noticias/policial/deputado-pede-1-minuto-de-silencio-na-assembleia-e-
revela-que-violencia-na-paraiba-ja-supera-homicidios-no-iraque/ 
     “MAPA DA VIOLÊNCIA: Cresce 186% na Paraiba... – Dia 19.07.12 – Vejam o link: 
http://www.sindepolpb.com.br/noticia_detalhe.asp?id_noticia=4162 
        “Assustador: Grande João Pessoa é a 9ª região mais violenta do mundo” – J.P- Dia 16-10-12 - 
Vejam o link: http://www.jornaldaparaiba.com.br/heldermoura/assustador-grande-joao-pessoa-e-a-9a-
regiao-mais-violenta-do-mundo/   
       “Violência: nas ruas, PMs mudam rotina e dizem depender da sorte” - Violência: nas ruas, PMs 
mudam rotina e dizem depender da sorte. – Dia 05.11.12 – Vejam o link: 
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http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI6278452-EI5030,00-
Violencia+nas+ruas+PMs+mudam+rotina+e+dizem+depender+da+sorte.html 
       COMENTÁRIO: Imaginem o que sobra para a população se os policiais estão com medo !    Absurdo  
       “Oito em cada dez paulistanos acham que qualidade de vida piorou em 2012, revela pesquisa” – 
Dia 17.01.13 – Vejam o link: http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/01/17/oito-em-
cada-dez-paulistanos-acham-que-qualidade-de-vida-piorou-em-2012-revela-pesquisa.htm 
      “Insegurança aumenta e 91% acham pouco seguro viver em São Paulo” – Dia 17.01.13 – Vejam o 
link: http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/inseguranca-aumenta-e-91-acham-pouco-seguro-viver-
em-sao-paulo,d633940c9d74c310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html 
      “Norte e Nordeste registram o maior crescimento da taxa de homicídios do país” – Dia   02.03.13   -  Vejam o link:   
http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20130302115421&cat=brasil&keys=norte-nordeste-
registram-maior-crescimento-taxa-homicidios-pais   
      “Segurança admite que PB é refém da violência”  - Cláudio Lima reconhece que a situação não está 
sob controle no Estado e muito precisa ser feito. Dia 17-03-13 – Vejam o link:  
http://www.jornaldaparaiba.com.br/noticia/103144_seguranca-admite-que-pb-e-refem-da-violencia 
       “Números oficiais deixam de registrar 8,6 mil homicídios por ano” - Segundo uma pesquisa 
apresentada pelo Fantástico, o número real de assassinatos no Brasil é bem maior que a estatística oficial. 
Dia 04-08-13 – Vejam o link: http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/08/numeros-oficiais-de-
homicidios-deixam-de-registrar-86-mil-assassinatos-por-ano.html 
        “PB: Duas cidades entre as mais violentas do planeta” – Dia 21.01.14 – Vejam o link: 
http://www.leiaja.com/noticias/2014/01/21/pb-duas-cidades-entre-mais-violentas-do-planeta/ 
        “Nordeste brasileiro é a região mais violenta do mundo, mostra levantamento mexicano” - 
Maceió, em Alagoas, é a cidade mais violenta do Brasil.  -Dia 24-01-14.  
 http://ne10.uol.com.br/canal/cotidiano/nordeste/noticia/2014/01/24/nordeste-brasileiro-e-a-regiao-mais-
violenta-do-mundo-mostra-levantamento-mexicano-467294.php 
        “Três cidades brasileiras estão entre as dez mais violentas do planeta”  - subtítulo:   “Maceió, 
Fortaleza e João Pessoa têm taxa de homicídios considerada epidêmica pela Organização Mundial da 
Saúde”  - Dia 23-03-14     -  Vejam o link: http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/03/tres-cidades-
brasileiras-estao-entre-dez-mais-violentas-do-planeta.html 
        “Brasil é o 11º país mais inseguro do mundo no Índice de Progresso Social” –Dia 05-04-14.  – 
Vejam o link:  http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/04/brasil-e-o-11-pais-mais-inseguro-do-mundo-
no-indice-de-progresso-social.html  e matéria onde diz que Brasil fica em 46º lugar em novo índice que 
mede a qualidade de vida. 
 
COMENTÁRIOS:  
01-Essas notícias envergonham o Brasil e como este ano tem eleições, todos os Partidos  não devem ficar 
indiferentes e ver esse absurdo como mais uma notícia e ficarem varrendo a poeira para baixo do tapete e 
escondendo a cabeça tipo avestruz e, sim, vermos quais as causas dessa ignomínia. 
02- Colocamos essas matérias em ordem cronológica para mostrar aos políticos que ao contrário do que 
dizem, após os “Programas Sociais”  ?;  a violência ao invés de diminuir   
está aumentando cada vez mais e um dos motivos foi que ao invés de dar o anzol e ensinar a pescar, 
deram o peixe. 
03-Estamos citando as matérias com links porque é muito interessante lermos a opinião de pessoas 
esclarecidas, trabalhadores que pagam seus impostos  e que igualmente também estão indignadas com o 
rumo vergonhoso que tomou nosso País devido a essa política arcaica do Pão & Circo. 
 
       Fico triste ao ver o lugar tão bonito e que gosto muito e escolhi por livre opção para morar ficar nessa 
situação. Afinal, somos todos brasileiros e filhos do mesmo Pai. 
      Esses altíssimos índices de criminalidade que alcançam nosso País de Norte a Sul, atingindo índices 
de guerra civil nos envergonham internacionalmente e, obrigatoriamente neste ano de eleições os 
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políticos devem deixar de varrer a poeira para debaixo do tapete e debater as causas desse gravíssimo 
problema. 
       O povo brasileiro é pacífico e ordeiro por natureza e algum fato muito grave levou a população a essa 
mudança drástica de comportamento e, em nossa opinião o que levou a essa situação caótica foi a falta de 
oportunidade e a excessiva concentração de renda nas mãos das mesmas pessoas.  
      O Nordeste cresceu mais que o dobro da média do Brasil e, no entanto carrega os piores índices de 
IDH e de violência no Brasil.  É fácil de explicar: o motivo maior é que o crescimento foi nas mãos dos 
mesmos e portanto não diminuiu a evidente desigualdade social é péssima distribuição de renda existente 
na Região. 
     Identifico-me muito com o povo que saiu às ruas em junho de 2013 e com o sofrido irmão sertanejo 
porque somos todos vítimas do mesmo sistema concentrador. 
 
        O Governo procura esconder esses índices de verdadeira guerra civil, mas a realidade está nas ruas e 
mostrada todos os dias na mídia nacional. 
      A pessoa não precisa ser cientista para saber que os motivos desse caos. é a política do Pão & Circo 
que não deu certo, pois o governo ao invés de dar o anzol e ensinar a pescar, deu o peixe e acomodou e 
viciou o povo. 
      O ex-Governador Brizola dizia: “Governo que não constrói escolas termina construindo presídios”  
Ao invés de construir escolas com tempo integral o governo preferiu construir estádios de futebol e 
prédios para menores delinqüentes que mais parecem um presídio do que uma casa de recuperação de 
menores.   
      Se nossos jovens estivessem nas escolas em tempo integral e aprendendo cursos profissionalizantes e 
se preparando para o mercado de trabalho, com certeza não existiria essa violência generalizada e 
praticamente fora de controle.   
  
      Democracia é o direito a ter direitos. Ser cidadão não é somente viver em sociedade, mas tentar 
transformá-la e fazer com que pelo menos tenhamos um só tipo de brasileiro e fiquemos menos desiguais. 
Onde está a sociedade está o direito. 
 
       As pessoas que não gostam de política são governadas pelos que gostam e, muitas vezes os que 
gostam são os enquadrados na Lei da Ficha Limpa, processados, condenados e presos e, infelizmente são 
os que se elegem e, com isso, colocando em dúvida a seriedade da representatividade do Município, 
Estado, de nosso próprio País e, prejudicando a nossa imagem no exterior e conflagrando a nossa frágil 
democracia devido ao desencanto do eleitor com a classe política.  
       Houve um tempo em que dizer a verdade poderia significar a condenação pública, a desmoralização 
ou até mesmo a morte por enfrentar o pacto da mediocridade existente em parte da política brasileira, 
mas, felizmente hoje com a globalização dos assuntos proporcionado pela internet, o quadro é outro onde 
as pessoas alem da facilidade de comunicação também tem assegurada a liberdade de expressão. 
       É na política que muitas das batalhas para salvar o mundo são perdidas ou vencidas e são as 
preferências do eleitor que modelam o resultado do trabalho de toda a sociedade. 
       O povo saiu voluntariamente as ruas em junho de 2013 porque não aguenta mais tantas  promessas 
infundadas e ao invés de estádios e festas, quer saúde, educação, creches, transporte, segurança, etc.... 
Política se faz com projetos, metas, objetivos e prazos para as soluções apresentadas nas campanhas. Não 
devemos ficar renovando as promessas a cada quatro anos, pois o povo quer fatos concretos que 
beneficiem a todos. 
 
    “Por temor de vaias, Dilma e Blatter não farão discursos na abertura da Copa” – subtítulo: “Em 
2013, na Copa das Confederações, protestos foram intensos durante a fala da presidente brasileira e do 
líder da Fifa” – Matéria da Zero Hora do dia 11-03-14 – Vejam o link: 
http://zh.clicrbs.com.br/rs/esportes/noticia/2014/03/por-temor-de-vaias-dilma-e-blatter-nao-farao-
discursos-na-abertura-da-copa-4442934.html 
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        Se o povo tivesse satisfeito com a atual política, os governantes não teriam receio de aparecer no 
meio da multidão.  
        Isso é uma prova concreta de que a política do Pão & Circo não funciona e também é uma 
demonstração clara da indignação do povo em relação aos gastos bilionários na construção de suntuosos 
Estádios da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos de 2016. 
        Em junho de 2013 quando o Brasil saiu às ruas, comentei no Facebook: “Se o Brasil ganhar a Copa 
das Confederações o povo ficará anestesiado e não sairá mais nas ruas e esquecerá que falta saúde, 
educação, transporte, creches, segurança e gastos milionários com estádios etc.. porque ficará dopado e 
anestesiado e em estado de êxtase” e, infelizmente foi o que aconteceu, a vitória levou o povo a leniência 
e acomodou devido a essas práticas lenitivas que o governo usa para desviar a atenção do povo. 
 
       Amo meu País e me preocupo com o Brasil que deixaremos para nossos filhos e netos, portanto, 
espero e desejo que esse filme não se repita caso o Brasil ganhe a Copa do Mundo e o povo fique 
novamente anestesiado e dopado, esquecendo que falta saúde, educação, creches, transporte, segurança, 
infra-estrutura,  etc.......          
       “Estamos anestesiados” –SBT-SC - ,Dia 27-01-14 – Vejam o link: com comentário de Luiz Carlos 
Prates,  http://www.youtube.com/watch?v=e7FPSSaBnFs 
        O Brasil ganhando os governantes colocarão os jogadores a desfilar em carros de Bombeiros pelas 
avenidas das grandes capitais e os receberão em Palácio e, com isso, o povo poderá ficar dopado e 
esquecer das dificuldades do dia a dia. Não gosto quando dizem que o Brasil é o País do futebol e das 
festas, pois não é isso que queremos para o Brasil. Queremos hospitais e escolas padrão Fifa e, sermos 
campeões em saúde, hospitais, educação, transporte, segurança, oportunidades de trabalho, infraestrutura 
e etc.... 
      “Copa2014: "Não somos só o ''país do futebol'', somos antes de tudo....” – Dia 16.01.12     - Vejam 
o link: http://www.youtube.com/watch?v=sD4AWV9mYdE 
       “Ano das grandes mentiras” - (02/01/2014) – SBT-SC- Comentário de Luiz Carlos – Vejam o link:  
http://www.youtube.com/watch?v=AW4cW--DIYE 
         Tenho receio de nosso fiasco quando os turistas vieram assistir a Copa do Mundo e precisarem de 
telefonia, transporte, rodovias, segurança, hospitais e etc....., pois a mídia mostra diariamente que o Brasil 
não se preparou em obras de infraestrutura para receber esses milhares de visitantes. 
         “Para o torcedor, Brasil-2014 vai ser a 'Copa da corrupção” – VEJA, dia   29-07-2011  -Vejam o 
link:  http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/para-o-torcedor-brasil-2014-vai-ser-a-copa-da-corrupcao 
        “Arnaldo Jabor Prelúdio da grande vaia” – Dia 16-08-2007- Vejam o link: 
http://www.youtube.com/watch?v=_IXqxP_GHKs    
         O País da Copa – Vejam o link:  
 https://www.youtube.com/embed/ZApBgNQgKPU?feature=player_embedded  

                “Procurador da República Duciran Farena lança livro “A Copa da Corrupção” – Dia 21-03-14 – 
Vejam o link: http://www.prpb.mpf.mp.br/news/procurador-da-republica-duciran-farena-lanca-livro-
201ca-copa-da-corrupcao201d  
            COMENTÁRIOS:  
I - Endossamos as palavras do M.D.Procurador e perguntamos qual a posição dos Partidos políticos sobre 
esses e$cândalos divulgados diariamente na mídia nacional. 
        O MPF, TCU, CGU, AGU, PF, TSE, TRE-PB e MPE-PB e a Justiça cumprem muito bem o sue 
papel na sociedade, cabe ao povo fazer a sua parte não votando em políticos processados, condenados, 
cassados e que foram presos e em Partidos envolvidos em e$cândalos bilionários. 
 
        PERGUNTAMOS: Onde estão a CUT, Sindicatos, a UNE e os DCEs e os “caras pintadas”  que saíram às ruas 
para renomadas campanhas e marcaram presenças em lutas históricas como a campanha Diretas Já e Fora Collor, 
dentre outras, portanto, não entendemos essa apatia e a inexplicável omissão  com estes propalados e$cândalos dos 
gastos nos estádios da Copa do Mundo e nos questionados gastos com as obras da Transposição do Rio São 
Francisco.  
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       Com essa indiferença dão a impressão que não existem mais como Entidade representativa dos trabalhadores e 
dos jovens estudantes brasileiros que serão os futuros profissionais que irão decidir nossos destinos e, no futuro 
poderão ser cobrados por omissão. 
       Frase do senador Pedro Simon sobre Lula e Dilma:  “"Sou obrigado a reconhecer que, com toda a 
corrupção que tivemos de uns tempos para cá, o que encontramos no governo Collor deveria ter sido 
enviado para o juizado de pequenas causas".    
 
      Político é igual a gerente  de empresa e sindico de prédio, se não corresponder as expectativas é muito 
fácil de mudar, é só votar contra na assembléia (eleições) para tentarmos mudar. 
       O Brasil é igual a um grande condomínio e as pessoas que não participam das reuniões e não opinam 
são dirigidas pelas que participam e, quem não tem atuação, não tem o direito de reclamar porque a 
assembléia (eleições) são feitas para o cidadão se manifestar democraticamente e a omissão gera a 
subserviência. 
       
       Muitas pessoas tratam os políticos como sendo um fenônemo da natureza humana, mas é um cidadão 
igual aos outros e que foram eleitos e estão sendo pagos pelo povo para serem os gestores de nossos 
Recursos Públicos e cuidarem de nosso patrimônio e, se não agirem conforme o prometido, é simples, 
basta não votar nos mesmos. 

O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem 
participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o 
preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio e o 
reajuste de seus salários, dependem das decisões políticas. O analfabeto 
político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política. 
Não sabe o imbecil, que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor 
abandonado, e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, 
o corrupto e lacaio dos exploradores do povo” 
        Bertolf Brecht (1898-1956)  

 
        Vamos todos juntos ajudar aos brasileiros humildes a saírem dessa deprimente e vergonhosa 
dependência dessas Bolsas.....e, com isso, resgatarem a sua cidadania, dignidade e auto estima. 
         Somente com o profissionalismo de nossos jovens conseguiremos dar condições dignas para serem 
chefes de famílias preparados para terem a sua independência, pois quando metade da população entende 
a idéia de que não precisa trabalhar, pois a outra metade da população irá sustentá-la, e quando esta outra 
metade entende que não vale mais a pena trabalhar para sustentar a primeira metade, então chegamos ao 
começo do fim de uma nação, pois, para cada pessoa que recebe sem trabalhar, outra pessoa deve 
trabalhar sem receber e o  governo não pode dar para alguém aquilo que tira de outro alguém. Portanto, 
repito SOMENTE O TRABALHO LIBERTA E DIGNIFICA O SER HUMANO., pois é  impossível levar o 
pobre à prosperidade através de legislações que punem os ricos pela prosperidade. 
 
         Breve teremos no Guia Eleitoral a propaganda do Brasil virtual, muito diferente do Brasil real. 
Prometer saúde, educação, transporte, segurança, emprego e renda etc...., fazem muitos anos que 
prometem e ouvimos sempre o mesmo discurso, o que o povo quer é solução concreta e vermos qual o 
motivo de sermos o País onde o povo paga mais impostos no mundo e porque esses Recursos Públicos 
não retornam em benefícios ao contrituinte/patrão/povo. 
 
ALERTA:  Temos que ficar muito atentos porque 2014 é ano de eleições e está sujeito a caravana 

do PT e PMDB, juntamente com o ex-presidente Lula e a Presidente Dilma percorrerem 
o Brasil e virem ao Nordeste pedir um voto de confiança de mais 04 (quatro) anos para a 
conclusão da Transposição do Rio São Francisco, Refinaria da Petrobras em 
Pernambuco  e a duplicação da BR 101, e outras grandes obras que não fizeram em 
10 (dez) anos de governo do PT. 
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              Devemos ficar atentos porque já está começando a aparecerem propagandas milionárias maquiando 
as obras inacabadas e prometendo mais milhões e milhões de reais para a conclusão de obras que 
começaram há mais de 10 anos sem ter nada concluído.            
     
         Fazer política dentro da verdadeira democracia é debater os problemas com a sociedade e saber 
conviver com o contraditório, caso contrário vira imposição de regras ditadas de cima para baixo como 
vem sendo feito no Brasil há muitos anos pelos políticos profissionais e conservadores e Partidos 
tradicionais que, infelizmente dominam a política brasileira há anos devido à oposição fraca e inoperante 
e a excessiva passividade do povo. 
       Uma das coisas que mais me indigna é a falta de indignação do povo brasileiro com todos esses 
e$cândalos. 
 
       Ô povo fraco!  - Dia 05-03-13- Matéria onde conceituado jornalista da Paraíba diz: - ..........” “Afinal, 
ela comprovou aqui que os filhos deste solo, especialmente os membros da chamada classe política, 
pedem muito, cobram pouco e propõem quase nada”  -Dia 05-03-13 – Vejam o link: 
       http://www.jornaldaparaiba.com.br/coluna/rubensnobrega/post/20191_o-povo-fraco- 
COMENTÁRIOS:   
1º-Endosso as palavras do nobre jornalista e tenho observado que o povo não cobra dos políticos e os 
políticos não cobram dos gestores porque eles têm a caneta de nomeação de cargos públicos nas mãos.  É 
a prática antiquada da política do toma lá da cá, enquanto o povo ....... 
2º - Resido na Paraíba há 24 anos e tenho observado que o povo nordestino no modo geral não tem o 
hábito de cobrar dos político/gestores, o que é um dos grandes motivos do inexplicável atraso das obras 
da Transposição do Rio São Francisco que iria dar independência financeira e tirar milhares de sertanejos 
da dependência dessas Bolsas....... e, com isso, ajudaria a acabar com a política do Pão $ Circo. 
 
        As nossas considerações sobre os mais de 10 anos do Governo PT são essas e as previsões para 2014 
é começarmos uma campanha nacional ANTI-PT, pois a regra básica da Democracia é a alternância de 
Poder. 
 
        Abraços a todos de um brasileiro indignado com o descaso da maioria dos políticos com nosso povo 
e a luta continua ainda com esperanças de um Brasil mais justo. 
 
 Atenciosamente 
   
   --------------------------- 
   Floriano Marques da Silva  – www.florianomarques.com.br,  
   Fones: (83) 9924-9964   /   8772-2288 
   e.mails: fms@pcrfloriano.com.br, fmspb@terra.com.br, pcr-pb@ig.com.br,  
 
 


