O que fazer para amenizar a fome no Brasil? Existem muitas
políticas que supostamente visam isto mas o objetivo além de
obscuro não trata do problema em seu interior.

POLÍTICAS ATUAIS
Atualmente e desde sempre o governo (não as pessoas que
governam) criaram a cultura de assistencialismo onde dão o
peixe em vez de ensinar a pescar.
Primeiro criaram formas de bolsas, cotas e direitos que violam
o fato constitucional que diz o seguinte:
"Art. 5º - 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..." (grifo do autor
- Constituição Federal de 1988 - Artigo Quinto)
Não é o fato de dar assistência financeira que faz a população
ter qualidade de vida ou até mesmo suprimir a fome, diga-se de
passagem que boa parte das estatísticas são no mínimo
maquiadas pelo governo.
Sugiro a todo cidadão Brasileiro que duvide deste texto que
escrevo neste momento para que conheça o Vale do
Jequitinhonha em Minas Gerais ou qualquer outra parte dos
extremos norte e nordeste Brasileiro.
Quando políticos da direita com seus discursos necessários
mas muitas vezes exagerados citam que o governo a anos vem
criando vagabundos tem certa razão para dizerem isto,
estamos na fase em que direitos ao cidadão de bem é
suplantado em favorecimento de bandidos, vadios e pessoas
que não veem necessidade real de trabalho.
Nas políticas atuais pregadas pelos governantes para
supostamente amenizar a fome no Brasil estão inclusos o
seguintes métodos:





Bolsas de ajuda financeira;
Agricultura;
Pecuária!

Nenhuma funciona, as bolsas dão sentimento de que não
precisa trabalhar (e o governo até considera como um trabalho
em seus dados maquiados sobre trabalho e emprego no país)!
A agricultura é feita com o objetivo único de exportar
baseando-se em dólar como balança comercial.
A pecuária segue o mesmo ritmo da agricultura!
Mas não estamos aqui para apontar os erros pois todos nós já
conhecemos, o que estamos fazendo aqui? APRESENTANDO
SOLUÇÕES.

AMENIZAR A FOME NO
BRASIL
A fome em NENHUM lugar no mundo será extinta, jamais! Seja
ela por motivos religiosos, geográficos, políticos ou cultural! A
fome sempre estará presente em algum lugar, mas tem como
amenizar.
Para amenizar a fome no Brasil existe uma forma simplificada
mas que mudaria todos os conceitos políticos atuais e nos
aprofundaremos em outro artigo sobre as políticas de preços,
comércio e valorização em nosso país.
De acordo com os dados que você encontra aqui há uma
riqueza pouco explorada nas costas Brasileiras que temos em
abundância e que poderia ajudar a amenizar a fome no Brasil
com toneladas e mais toneladas a preços baixíssimos de carne
de pescados.
Há as dificuldades com transporte, com geografia do país mas
países do tamanho quase igual ao Brasil adotaram medidas
que funcionaram.

O motivo do pescado no Brasil ainda ser tão caro é baseado
em dois tipos de problemas criados pelos governadores:



Impostos;
Combustível.

Os impostos cobrados de forma PESADA para contratação de
pessoal e encima do próprio pescado já o encarece. Mas a pior
quebra de valor financeiro é a parte de combustível onde cada
saída em alto mar faz com que o pescador industrial gaste
cerca de 20 a 30 mil reais para abastecer.
Sendo que o diesel para abastecer as embarcações sai em
média a 3,10 (cotação enquanto escrevo o texto) por litro,
tornando assim o preço final do produto altíssimo.

SOLUÇÃO
O governo não precisa fazer o que sempre faz, no caso de
agricultura e pecuária o governo cede crédito facilitado e com
um prazo interminável além do fato de conseguir sempre adiar.
Em vez de gastar dinheiro o governo federal deveria ISENTAR
100% dos impostos, sejam trabalhistas, de combustível de
trânsito (em parceria com os estados tornando isento o ICMS
de transporte de produtos de pescado) fazendo assim uma
forma de DEIXAR DE ARRECADAR em vez de gastar.
O pescado chegaria na casa do Brasileiro a preço baixo e
poderia ser exportado em preços externos dando um lucro
excelente aos pescadores que aí sim pagariam impostos
normalmente de exportação.
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