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“Se você se revolta com as injustiças 

do mundo, então somos companheiros” 
Che Guevara

ESTAMOS MESMO EM CRISE? 
GOVERNO ALEGA CRISE PARA TIRAR RECURSOS DAS

BASES SOCIAIS E REPASSAR AOS BANQUEIROS

A  dívida pública é nada mais que uma imensa transferência de dinheiro público para os grandes rentistas 
e banqueiros, que consome hoje 50,66% do total dos gastos totais do governo. Com Educação em 
2017 serão gastos 3,26%, Saúde 3,16%, enquanto de transferências para estados e municípios 7%, 

diferenças absurdas e índices muito menores que em 2014, quando já se repassava ao banqueiros absurdos 
42,42% de tudo aquilo que o brasil produz, e que tende a aumentar as contas dos grandes rentistas as custas 
dos seus direitos trabalhistas, da sua aposentadoria, dos serviços de saúde à população, de uma boa educação 
para seus fi lhos, enfi m, este governo ilegítimo trabalha para os banqueiros fi carem ainda mais milionários às 
custas de vidas, de edução de qualidade, às custas da felicidade e da qualidade de vida dos trabalhadores.
 Desde 1997, durante o governo neoliberal de Fernando Henrique, a dívida dos estados foi assumida pela 
União. Dessa forma, os estados têm que repassar para o governo federal o pagamento de parcelas de parte 
dessa dívida, já que a maioria tem défi cits. O governo federal então paga os banqueiros credores dos estados. 
Portanto, a dívida dos estados e a dívida pública federal estão relacionadas.
 Mas enquanto os banqueiros acumulam trilhões com a dívida pública, estados quebram e deixam de 
pagar professores, enfermeiros, médicos e todos os outros servidores. É o caso do que ocorre no Rio de Janeiro, 
em que os trabalhadores e a população, além de serem ameaçados com a falta de serviços basicos como 
segurança, educação, saúde e outros, ainda estão diante da votação de um pacote de ajustes estadual elaborado 
pelo governador Pezão, que é um verdadeiro crime, retirando direitos do trabalhador e privatizando bens únicos 
como a CEDAE. Essa infl uencia atinge, por sua vez, os municípios, muitos deixando de cumprir datas bases dos 
servidores e dando calotes no INSS ou nos Institutos Próprios de Previdência. 
 Se for para dar calote, então que seja nos banqueiros milionários, e não nos direitos do servidores e nos 
serviços públicos.
 Como demonstramos aqui a dívida pública é um roubo contra os trabalhadores para favorecer os 
banqueiros e capitalistas. Assim, nada mais justo que não pagá-la. Se as dívidas públicas federais e estaduais 
não forem pagas, haverá dinheiro sufi ciente não apenas para manter a Seguridade Social, a Educação, o salário 
dos servidores e o atendimento à população, mas para melhorá-las.
 Não somos profetas do apocalipse, mas defensores de uma organização econômica mais 
justa e igualitária, em que as riquezas nacionais sejam efetivamente postas a serviço daqueles que a 
produzem: os trabalhadores e o povo.
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PELA AUDITORIA DA DÍVIDA PÚBLICA JÁ!
OS SERVIDORES E A POPULAÇÃO NÃO VÃO PAGAR ESSA CONTA!


