NOTA DE APOIO AOS
SERVIDORES EM GREVE
Brasília, 6 de junho de 2012

A Auditoria Cidadã da Dívida manifesta seu apoio aos servidores públicos em greve por melhores
condições de trabalho – ponto essencial para a garantia dos direitos sociais de toda a população – e
pela valorização do serviço público.
A partir do dia 11 de junho, 31 categorias de servidores federais estarão em greve, por decisão
unânime, tendo em vista que restaram frustradas as longas tentativas de solução administrativa, sob
o argumento de que não existem os recursos suficientes para o atendimento das demandas dos
servidores. Sabemos que os recursos existem, porém, estão sendo consumidos pelo "Sistema da
Dívida".
Os dados a seguir comprovam que os salários dos servidores estão de fato congelados, e
sequer a inflação tem sido reposta:






Nos 4 primeiros meses de 2012 o governo federal gastou R$ 59,4 bilhões com o pagamento a
todos os servidores federais i ;
No mesmo período de 2011, haviam sido gastos R$ 58,3 bilhões ii;
Comparando-se a evolução dos gastos com servidores no período de janeiro a abril de 2012,
em relação a 2011, observa-se que houve uma evolução de apenas 2%, o que comprova o
congelamento dos salários dos servidores, que no ano passado não tiveram sequer a
reposição da inflação;
O aumento de 2% no gasto com o conjunto de servidores corresponde apenas a progressões
automáticas de carreira e poucas contratações. Na prática, os servidores estão perdendo seu
poder de compra frente à inflação. Isto significa também que o Projeto de Lei Complementar
549/2009 – que congela o salário dos servidores por 10 anos – já está sendo implementado
na prática, e de forma ainda mais perversa.

A realidade da evolução dos fabulosos gastos com a dívida é frontalmente oposta:





Nos 4 primeiros meses de 2012 o governo federal gastou com a dívida R$ 369,2 bilhões iii;
Em 2011, já haviam sido gastos R$ 263,9 bilhões iv no mesmo período;
Comparando-se a evolução dos gastos com a dívida no período de janeiro a abril de 2012, em
relação a 2011, observa-se que houve uma extraordinária evolução de 40%!
O montante de R$ 369,2 bilhões gastos de janeiro a abril/2012 corresponde a mais de
600% do valor gasto com pessoal, ativos, aposentados e pensionistas, de todas as
carreiras de servidores federais, de todos os poderes.

Esse comparativo demonstra cabalmente o tremendo privilégio dos rentistas, que sugam os
recursos que deveriam ser destinados a remunerar dignamente os servidores públicos e atender as
necessidades da sacrificada sociedade brasileira.
Precisamos desmascarar esse "Sistema da Dívida". AUDITORIA JÁ.
Maria Lucia Fattorelli - Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida

i

Dados disponíveis no Relatório Resumido da Execução Orçamentária de abril de 2012 (pág 12).
Dados disponíveis no Relatório Resumido da Execução Orçamentária de abril de 2011 (pág 11).
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