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Campanha:

A dívida não acabou!

O

fato amplamente difundido pelos governos, pelos meios
de comunicação, por muitos
economistas e acadêmicos é
que a dívida não é mais problema. Que a dívida inclusive já acabou. Ao contrário, a
dívida continua sendo um
enorme problema. De todo
o montante do endividamento brasileiro, a dívida com o
FMI1 sim, foi paga, mas com a
contratação de novas dívidas
ainda mais caras. Ou seja, o
problema não foi resolvido, e
sim agravado. Além do mais,
a dívida com o FMI correspondia por uma ínfima parte
da dívida externa brasileira
e, mesmo com o pagamento,
o país continua aplicando o
receituário do Fundo, como
os cortes de gastos sociais, as
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reformas neoliberais – como
a da Previdência e as privatizações -, entre outros.
Recentemente o Relatório Final da CPI2 da Dívida
Pública, realizada na Câmara dos Deputados, apontou
as altas taxas de juros como
a principal causa do acelerado crescimento do endividamento público. Portanto,
a CPI demonstrou que esta
dívida não serviu para o desenvolvimento do país, nem

tem relação com um suposto
“excesso de gastos sociais”,
mas é o custo de uma política
econômica baseada em metas
de inflação, livre fluxo de capitais e superávit primário.
O congelamento de salários dos servidores públicos
e os pequenos reajustes do
salário mínimo são exemplos
das consequências nefastas
da dívida para o país. A limitação ao aumento do salário
mínimo é sempre justificada

Fundo Monetário Internacional – FMI.
Comissão Parlamentar de Investigação – CPI.
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sob o falso argumento de que
a Previdência não tem dinheiro, porém é importante destacar que os recursos desta área
estão inseridos na Seguridade
Social, que é amplamente superavitária, mas cujos recursos são também destinados
ao pagamento da dívida, por
meio da DRU (Desvinculação
das Receitas da União).
O governo federal diz que
a dívida acabou e isso não é
verdade, é uma mentira! É
necessário divulgar o verdadeiro montante3 da dívida e,
principalmente, que a mesma
não acabou e continua constituindo um grave problema
para o país. Existem itens do
orçamento, cuja execução orçamentária é nula, ou seja, os
recursos acabam por receber
outra destinação, vão para
o “caixa do superávit” para
pagar a dívida. Além de dar
visibilidade ao problema do
endividamento, é necessário
informar quem são os detentores dos títulos da dívida hoje
no Brasil, isto é, quem ganha
com a dívida.
O Banco Mundial, o FMI
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e as instituições financeiras
internacionais e nacionais,
como o BNDES4, estão endividando os estados com uma
série de empréstimos, inclusive para financiar a preparação dos megaeventos esportivos de 2014 (Copa do Mundo
de Futebol) e 2016 (Jogos
Olímpicos). A grande mídia
dá a falsa impressão que esses
empréstimos são a fundo perdido, mas na verdade eles aumentarão ainda mais a dívida
pública do Brasil.

Precisamos unir forças e
mostrar para a população o
que está acontecendo. Temos
que desmascarar a dívida e
denunciar que ela está sendo usada como mecanismo
de especulação e enriquecimento da elite. O modelo de
desenvolvimento escolhido
para o Brasil sufoca as finanças públicas com um endividamento sempre crescente,
que aprofunda as diferenças
entre as classes sociais em favor dos donos do capital.

Estas informações devem
ser de domínio público e devem favorecer tanto para a
mobilização social em favor
dos necessários investimentos
sociais, como para exigir do
governo federal que cumpra a
determinação constitucional5
da Auditoria da Dívida. Por
isso, a Rede Jubileu Sul Brasil
propõe a construção de uma
ampla Campanha para denunciar e informar a população sobre o grave problema
do endividamento. Esta Campanha deve ser uma oportunidade para colocar com
mais força o tema da dívida no
centro do debate dos grandes
problemas nacionais.
Do que estamos falando:
Orçamento Geral da
União executado em
2011 - Total: R$ 1,571
trilhão

Dívida externa: US$ 402,3
bilhões. Dívida
Interna: R$ 2,5
trilhões.

Dívida externa: US$ 402,3 bilhões. Dívida Interna: R$ 2,5 trilhões. Valores de dezembro de 2011. Fonte: Banco Central – Notas para a Imprensa (Setor Externo e Política Fiscal, respectivamente).
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.
Conferir artigo 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
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Enquanto se gasta 45,05% do Orçamento Geral da União (equivalente a R$ 708 bilhões) com
a dívida, veja o que é investido nos nossos direitos:
Saúde: R$63,93 bilhões
(4,07% do orçamento)
Educação: R$46,97 bilhões
(2,99% do orçamento)
Assistência Social: R$44,77 bilhões
(2,85% do orçamento)
Trabalho: R$35,97 bilhões
(2,29 % do orçamento)
Agricultura: R$9,58 bilhões
(0,61% do orçamento)
Saneamento: R$314,2 milhões
(0,02% do orçamento)
Habitação: R$0,00*
(0,00% do orçamento)
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A que se propõe a Campanha:
•
Contribuir na denúncia
de que a dívida não acabou e
que o dinheiro público está
sendo usurpado, e não aplicado em políticas públicas e sociais em benefício do povo, que
já arca com uma pesada carga
tributária.
•
Defender o interesse social, evidenciando o impacto da
dívida na vida das pessoas de
forma criativa e didática, e comparando o orçamento da dívida
com o orçamento destinado às
necessidades das pessoas, denunciando, por exemplo, que
mais da metade da sociedade
brasileira não tem acesso ao saneamento básico.
•
Articular, mobilizar e
dialogar, relacionando e problematizando a questão da dívida com os processos em curso,
com as demandas e agendas de
lutas dos estados, movimentos,
organizações, pastorais e com
os temas atuais, como justiça
climática, grandes projetos e
megaeventos esportivos.
•
Desmascarar a farsa da
dívida, mostrando qual seu valor, quem são seus credores, os
motivos de seu contínuo aumento e como ela é utilizada para
manter o país refém da elite financeira mundial e nacional.
•
Informar por que os dados divulgados pelo governo
levam a uma completa desin6

formação da sociedade, explicitando que existe um lado que
se beneficia com o mercado,
através dos altos juros, e outro
que sofre com a disparidade social e com os cortes de investimentos sociais.
•
Relacionar o problema
da dívida com o modelo de
desenvolvimento adotado no
país, promovendo esse debate
desde a base.
•
Informar que boa parte
dos recursos do PIB6 mundial
é direcionada para o pagamento da dívida dos países; basta tomar os valores que foram destinados para salvar os bancos na
última crise financeira mundial
(cerca de US$ 20 trilhões), demonstrando que este não é um
problema apenas brasileiro e
que o capitalismo não vive sem
a dívida.
•
Socializar informações
e dados sobre a auditoria oficial que ocorreu no Equador,
evidenciando as mudanças positivas para as políticas sociais,
para a política econômica e os
benefícios de uma auditoria
para redirecionar os rumos do
desenvolvimento quando um
país tem como prioridade o
povo, e não o mercado e os donos do capital.
•
Socializar as informações
já produzidas ao longo do tempo, bem como produzir e editar

novos materiais, relacionando
o orçamento executado, o orçamento reservado e a situação
dos diversos gastos sociais, por
exemplo, na reforma agrária,
educação, saúde, mulheres, etc.
•
Denunciar que o sistema capitalista produz e mantém a cada ano, também através da exploração da dívida dos
países, milhões de pessoas em
condições de exclusão e pobreza extrema.
•
Pressionar o governo federal a realizar uma auditoria
completa na dívida pública brasileira, exigindo as necessárias
reparações dos males causados
pelo seu pagamento indevido.
A Rede Jubileu Sul Brasil
se coloca à disposição para debates e formação, além de disponibilizar diversos materiais,
tais como cartilha, folder, vídeo
e cartaz da Campanha e cartaz
mural com o histórico da dívida
no Brasil. Entre em contato ou
visite nossa página na internet.
Portanto, convocamos a
população brasileira, os movimentos sociais, as organizações
populares, as entidades, as redes, as pastorais, os fóruns e
outros segmentos organizados
da sociedade a somarem-se na
construção da Campanha:
“A dívida não acabou!
Você paga por ela! Auditoria Já!”.
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