O volume do endividamento brasileiro é assustador e o ritmo de seu
crescimento está cada vez mais acelerado. Já entregamos a maior parte
das empresas nacionais, estamos leiloando poços de petróleo e a ameaça à soberania é muito grave. Todas
as forças vivas da sociedade devem
assumir o seu papel de buscar uma
alternativa para esse processo que
está nos conduzindo a uma situação
de extrema injustiça: apesar dos sucessivos recordes de arrecadação tributária, não há recursos para investimentos sociais efetivos (os programas paliativos mostraram-se verda-

deiros fiascos e não melhoraram a
vida do povo brasileiro); a sangria de
recursos para o pagamento de juros
– tanto internos quanto externos
– é aviltante; a concentração de
renda e, conseqüentemente, a má
distribuição de renda é vergonhosa, fruto da política econômica e
principalmente do modelo tributário injusto que penaliza os trabalhadores e consumidores de
baixa renda; a Previdência vem
sendo saqueada e passando por
sucessivas reformas que prejudicam tanto os trabalhadores do
setor público quanto privado.

“Nunca estivemos tão
distantes do país com que
um dia sonhamos”...
Celso Furtado

Com os R$ 717 bilhões
gastos com a Dívida Pública
nos seus 4 anos de governo,
Lula poderia ter pago grande
parte da Dívida Social Brasileira, cumprindo TODAS as
metas abaixo:

■

Recuperação de todas as
estradas federais que se
encontram em mau estado

●

A CAMPANHA JUBILEU SUL, A SEMANA SOCIAL
BRASILEIRA E A LUTA CONTRA A DÍVIDA
A luta contra a Dívida Externa foi
retomada na década de 90, quando ao
realizar as Semanas Sociais e eventos
correlatos as entidades chegaram à
conclusão de que a mãe das Dívidas Sociais era a Dívida Externa. Assim, a
Campanha Jubileu Sul realizou em 2000
o Plebiscito Nacional sobre a Dívida
Externa quando mais de 6 milhões votaram exigindo a realização da auditoria prevista na Constituição Federal.
Em abril de 2001 foram iniciados os trabalhos da Auditoria Cidadã da Dívida
no Brasil. Cerca de 60 países já estão
integrados na Campanha Jubileu e nessa luta histórica, pois é fundamental
pautar o tema da dívida, que representa

o coração do processo de dependência.
Vários países estão impulsionando iniciativas de auditoria da dívida, inspirados na experiência brasileira.
No Brasil, o movimento da Auditoria Cidadã da Dívida tem trabalhado
no sentido de acessar documentos oficiais junto ao Congresso Nacional (relatórios, contratos) e outras fontes de
pesquisa, o que lhe tem permitido realizar estudos e eventos – seminários,
workshops, oficinas – envolvendo várias entidades. Os trabalhos realizados
têm sido divulgados por meio de publicações didáticas, tais como boletins,
cartilhas, vídeo e livro, além do sítio
na internet www.divida-auditoriacidada.org.br.

Garantia de habitação às 15
milhões de famílias sem teto

●

Assentamento de 4 milhões
de famílias sem-terra

●

Duplicação do gasto em
saúde e educação

●

Geração de 2,5 milhões de
empregos na agricultura

●

As Dívidas Interna e Externa são o pano de
fundo dos principais problemas nacionais
No momento em que tantas
irregularidades estão vindo à tona,
envolvendo personalidades do
Legislativo e do Executivo, a sociedade encontra-se ávida pela

Verdade e por iniciativas que venham
a garantir maior transparência e lisura no trato da coisa pública. Enquanto a Auditoria Oficial, prevista na
Constituição Federal (artigo 26 do

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) não ocorre, a
Campanha Jubileu Sul/Brasil está
realizando a Auditoria Cidadã da
Dívida e EXIGE:

1.

Transparência na Gestão Pública, a fim de responder de onde vem essa dívida, quem a contraiu e quem se
beneficiou desse processo, como a dívida cresceu tanto e quais os responsáveis...
2. Transparência na Gestão da Previdência: Quanto é de fato arrecadado em contribuições previdenciárias e
quanto é desviado para o pagamento de juros da dívida por meio da Desvinculação das Receitas da União e
outros mecanismos lesivos à sociedade...
3. Transparência na Gestão Tributária: Quem está de fato financiando o Estado Brasileiro, por meio de quais
tributos, e quem está desonerado. Por que e para que a carga tributária brasileira tem crescido tanto nos últimos
anos, comparativamente aos demais países de Terceiro Mundo e aos países desenvolvidos; o que a “SuperReceita” tem a ver com o endividamento...
4. Transparência na Gestão Fiscal: Para onde estão sendo destinados os recursos arrecadados da sociedade; por
que temos as taxas de juros mais altas do planeta; quanto é destinado aos juros da dívida; por que o superávit é
tão elevado e segue trajetória crescente; qual o seu impacto nas políticas sociais...
5. Transparência na movimentação de Capitais: Qual o volume do fluxo de capitais com o Exterior; porque
não se pratica o controle de capitais no Brasil; qual a conexão desse fluxo com o modelo tributário, com a
corrupção e com a lavagem de dinheiro...
6. Transparência nas Contas Externas: Quanto arrecadamos com as exportações e quanto pagamos de juros e
amortizações de dívida externa; qual a evolução do passivo externo líquido e dos compromissos com lucros,
royalties, etc e qual a relação desses pagamentos e o processo de privatizações...
7. Independência de Fato: É preciso resgatar o processo histórico de dependência imposto pelo endividamento
e denunciar os atuais mecanismos que subtraem nossa soberania: sucessivos acordos com FMI, proposta de
ALCA, Risco-país, bem como séculos de comércio injusto...
8.
Transparência nos aspectos Jurídicos do Endividamento: Análise das cláusulas contratuais dos emprésti
mos externos, à luz do Direito Internacional...
9. Condenação do Custo Social da Dívida: Análise dos custos impostos ao país em decorrência da falta de
investimentos em Saúde, Educação, Transportes, Reforma Agrária, Tecnologia, Energia, Segurança, e em projetos
geradores de emprego digno.
10. Reforma Agrária: Precisamos acabar com os latifúndios no Brasil, existentes desde o Brasil Colônia e que se
prestam a exportar nossas riquezas naturais, para conseguirmos os dólares necessários ao pagamento da dívida
externa.
11. Cobrança da Dívida Ecológica: Temos de cobrar dos países ricos o que nos devem, pela depredação
ambiental imposta por eles aos países do Terceiro Mundo, através da política de endividamento e exportações
de commodities.

Participe da
Auditoria Cidadã da Dívida:
Uma importante parte da Auditoria Cidadã da
Dívida é a verificação da correta aplicação dos recursos dos empréstimos. Para isso, é fundamental
a participação de economistas, advogados, estudantes e membros de comunidades locais na verificação dos projetos financiados, tais como estradas,
pontes, projetos de assentamento rural, etc, certificando que tais obras realmente foram concluídas.
Este trabalho já tem sido feito em alguns estados e,
para participar, contatar a Coordenação da Auditoria Cidadã da Dívida, no tel (61) 3218-5276
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