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VEJA SE O SEU DEPUTADO É A FAVOR OU CONTRA
ABRIR A “CAIXA PRETA DA DÍVIDA PÚBLICA BRASILEIRA”

Filiado à

Órgão de Informação e Luta dos Trabalhadores Metalúrgicos da Grande Curitiba

NOME DO DEPUTADO

A FAVOR DA
AUDITORIA

EM CIMA
DO MURO

CONTRA A
AUDITORIA

LIGUE E COBRE
UMA POSIÇÃO!

NOME DO DEPUTADO

A FAVOR DA
AUDITORIA

EM CIMA
DO MURO

A FAVOR

CONTRA A
AUDITORIA

LIGUE E COBRE
UMA POSIÇÃO!

ALEX
CANZIANI
PTB

EM CIMA
DO
MURO

(61) 3215-5842
dep.alexcanziani
@camara.leg.br

LUCIANO
DUCCI
PSB

ALFREDO
KAEFER
PSL

EM CIMA
DO
MURO

(61) 3215-5818
ep.alfredokaefer
@camara.leg.br

LUIZ CARLOS
HAULY
PSDB

(61) 3215-5818
dep.alielmachado
@camara.leg.br

LUIZ
NISHIMORI
PR

EM CIMA
DO
MURO

(61) 3215-5907
dep.luiznishimori
@camara.leg.br

ALIEL
MACHADO
REDE

A FAVOR
DA

AUDITORIA

(61) 3215-5427
dep.lucianoducci
@camara.leg.br

DA

AUDITORIA

A FAVOR

(61) 3215-5220
dep.luizcarloshauly
@camara.leg.br

DA

AUDITORIA

ASSIS DO
COUTO
PMB

EM CIMA
DO
MURO

(61) 3215-5428
dep.assisdocouto
@camara.leg.br

MARCELO
BELINATI
PP

EM CIMA
DO
MURO

(61) 3215-5268
dep.marcelobelinati
@camara.leg.br

CHRISTIANE
YARED
PTN

EM CIMA
DO
MURO

(61) 3215-5201
dep.christianede
souzayared
@camara.leg.br

NELSON
MEURER
PP

EM CIMA
DO
MURO

(61) 3215-5916
dep.nelsonmeurer
@camara.leg.br

(61) 3215-5745
dep.diegogarcia
@camara.leg.br

OSMAR
SERRAGLIO
PMDB

(61) 3215-5746
dep.dilceusperafico
@camara.leg.br

RICARDO
BARROS
PP

DIEGO GARCIA
PHS
DILCEU
SPERAFICO
PP

A FAVOR
DA

AUDITORIA

A FAVOR
DA

AUDITORIA

A FAVOR
AUDITORIA
EM CIMA
DO
MURO

(61) 3215-5962
dep.edmararruda
@camara.leg.br

RUBENS
BUENO
PPS

ENIO VERRI
PT

EM CIMA
DO
MURO

(61) 3215-5472
dep.enioverri@
camara.leg.br

SANDRO
ALEX
PPS

EM CIMA
DO
MURO

(61) 3215-5221
dep.sandroalex
@camara.leg.br

(61) 3215-5303
dep.evandrorogerioroman
@camara.leg.br

SERGIO
SOUZA
PMDB

EM CIMA
DO
MURO

(61) 3215-5702
dep.sergiosouza
@camara.leg.br

(61) NONONOONNON

TONINHO
A FAVOR
DA
WANDSCHEER
AUDITORIA
PMB

FERNANDO
FRANCISCHINI
SD

DA

AUDITORIA

A FAVOR
DA

AUDITORIA

GIACOBO
PR

EM CIMA
DO
MURO

(61) 3215-5762
ep.giacobo
@camara.leg.br

HERMES
FRANGÃO
PMDB

EM CIMA
DO
MURO

(61) 3215-5234
dep.hermesparcianello
@camara.leg.br

HIDEKAZU
TAKAYAMA
PSC

EM CIMA
DO
MURO

(61) 3215-5910
dep.takayama
@camara.leg.br

JOÃO ARRUDA
PMDB

EM CIMA
DO
MURO

(61) 3215-5633
dep.joaoarruda
@camara.leg.br

ALVARO
DIAS
PV

LEANDRE
PV

EM CIMA
DO
MURO

(61) 3215-5454
dep.leandre
@camara.leg.br

GLEISI
HOFFMAN
PT

(61) 3215-5233
dep.leopoldomeyer
@camara.leg.br

ROBERTO
REQUIÃO
PMDB

LEOPOLDO
MEYER
PSB

A FAVOR
DA

AUDITORIA

A FAVOR

QUE
CRISE
É
ESSA

(61) 3215-5412
ep.ricardobarros
@camara.leg.br

EM CIMA
DO
MURO

A FAVOR

Enquanto empresas
quebram e trabalhadores
perdem emprego, bancos
batem recorde de lucros

(61) 3215-5845
dep.osmarserraglio
@camara.leg.br

DA

EDMAR
ARRUDA
PSC

EVANDRO
ROMAN
PSD

Tiragem: 55mil exemplares

(61) 3215-5623
dep.rubensbueno
@camara.leg.br

DA

AUDITORIA

(61) 3215-5902
dep.toninho
wandscheer
@camara.leg.br

VALDIR
ROSSONI
PSDB

EM CIMA
DO
MURO

(61) 3215-5513
dep.rossoni
@camara.leg.br

ZECA
DIRCEU
PT

EM CIMA
DO
MURO

(61) 3215-5613
dep.zecadirceu
@camara.leg.br

O maior escândalo de corrupção da história do
Brasil está ocorrendo debaixo do nariz de todo
mundo e ninguém está percebendo. É o roubo de
trilhões de reais dos cofres públicos e a entrega

SENADORES

dessa forturna aos bancos, por meio do sistema

A FAVOR
DA

AUDITORIA
EM CIMA
DO
MURO

A FAVOR
DA

AUDITORIA

(61) 3303-4059/
4060
alvaro.dias
@senador.leg.br

corrupto da dívida pública. Ano passado, esse

(61) 3303-6271
gleisi.hoffmann
@senadora.leg.br

e oposição fazem vista grossa porque ambos

(61) 3303-6623/
6624
roberto.requiao
@senador.leg.br

esquema rendeu aos banqueiros mais de R$ 900
bilhões. Metade do orçamento do Brasil. Governo
recebem dinheiro dos bancos em suas campanhas
eleitorais. Assim, enquanto o Brasil pega fogo e

2015

-6,2%

1.542.371

-4,3%

QUEDA DA
INDÚSTRIA

TRABALHADORES

QUEDA DO
COMÉRCIO

DEMITIDOS

13,93%

se distrai com a guerra política, bancos roubam

AUMENTO DO
LUCRO DOS
BANCOS

quebrando nossas empresas, destruindo nossa

sorrateiramente a todos nós, nas sombras,
economia e causando desemprego em massa.
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Rombo trilionário da dívida pública leva Brasil à falência!

financeiro internacional. Tudo através
do aumento de juros e outras falcatruas
financeiras. Esse cambalacho é conhecido
como sistema corrupto da dívida pública.

3,73% Educação
3,98% Saúde

21,76%

O resultado disso é uma bola de neve impagável que torna o Brasil refém do capital

9,19%

especulativo. Ano passado, esse esquema

Transferências
a estados e
municípios

fez o Brasil gastar quase metade de todo
o seu orçamento para pagar juros aos
bancos (veja ao lado). Ou seja, o dinheiro
que deveria ir para educação, saúde, infra-

Previdência
Social

15,86%
Demais gastos

0,33%
Segurança Pública

0,04%

R$ 51,4 bilhões

Juros e amortização
da dívida

R$ 60,3 bilhões

públicos para banqueiros e o sistema

45,11%

R$ 43,7 bilhões

montanhas de dinheiro dos cofres

LUCROS DOS
BANCOS

R$ 36,1 bilhões

corrupto orquestrado para transferir

Orçamento 2015
da União
R$ 2,168
trilhão

R$ 25,2 bilhões

E

xiste no Brasil um megaesquema

R$ 68,7 bilhões

DE RABO PRESO, GOVERNO, OPOSIÇÃO E MÍDIA SE CALAM!

Cultura

Congelamento do
reajuste salarial dos
servidores

todo sugado pelos cofres dos bancos.
o real e maior problema do Brasil, tanto o
governo como a oposição se calam, porque
tanto um quanto outro receberam dinheiro
dos bancos em suas campanhas eleitorais
(veja ao lado). A mídia também se cala,
com coração amolecido por milhões de
reais que recebe dos bancos em anúncios
publicitários. Estão todos de rabo preso.
Assim, o Brasil pega fogo numa briga por
poder, mas ninguém toca no assunto de
abrir a caixa preta da dívida corrupta. Quem

LUCROS
DOS BANCOS
EM 2015:

R$
bilhões

23,35

R$
bilhões

R$ 14,4
bilhões

(aumento: +15,4%)

(aumento: +13,9%)

(aumento: +28 %)

Conchavo brabo!
Veja porque o silêncio dos
políticos. Bancos financiaram
as campanhas eleitorais
dos partidos em 2014:

está pagando a conta são as empresas e os

17,19

R$ 7,2
bilhões

R$ 6,62
bilhões

(aumento: +0,9 %)

Privatização do
patrimônio público
dos estados

(aumento: +13,02%)

Reforma da
Previdência

PSDB: R$ 17.805.000,00
PMDB: R$ 15.430.000,00
PT:

R$ 8.945.000,000
TOTAL GERAL DE DOAÇÕES DOS
BANCOS AOS PARTIDOS:

DEM:

R$ 3.650.000,00

PSB:

R$ 3.450.000,00

SD:

R$ 2.401.000,00

Flexibilização e
corte dos direitos
trabalhistas
Cortes dos
investimentos em
políticas sociais

R$ 57.271.000,00
Fonte: TSE

trabalhadores.

A SOLUÇÃO É A AUDITORIA
CIDADÃ DA DÍVIDA

Expediente

A Voz do Metalúrgico é um órgão de informação
e luta dos trabalhadores metalúrgicos da Grande
Curitiba. Publicado há 29 anos, desde setembro
de 1986. Diretor responsável: Sérgio Butka.

Os bancos e o sistema financeiro estão pressionando
o goveno e o Congresso para
arrochar o povo com corte de
salários e direitos. Tudo para
que sobre mais dinheiro para
garantir o pagamento da dívida
corrupta. Veja o que o governo
propõe no seu último pacote:

Congelamento do
salário mínimo

estrutura ou recuperação da indústria foi
Diante desse sistema corrupto, que é

PARA PAGAR
A CONTA,
GOVERNO
PROPÕE CORTE
DE DIREITOS
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A solução para acabar com esse esquema corrupto é a realização de
uma Auditoria Cidadã da Dívida. Assim vai ser possível saber o que é a
dívida real do Brasil e o que é maracutaia. Essa é a luta do Movimento
Auditoria Cidadã da Dívida, do qual a Força Paraná faz parte.

CONGRESSO APROVOU,
MAS DILMA VETOU
Na base da pressão, o Movimento conseguiu
que o Congresso aprovasse o projeto que permitia a realização da Auditoria. Porém, a presidente Dilma se acorvardou e vetou o projeto.

A LUTA AGORA É PRA DERRUBAR O VETO
No dia 8 de março, ia acontecer no Congresso a votação sobre o veto.
Porém, empurraram com a barriga e nada aconteceu. Agora a pressão
é em cima dos parlamentares de cada estado. A Força já fez um
tabelão com a posição de cada um do Paraná. Vamos pressionar pela
derrubada do veto. Confira na página 4.

EDITORIAL
É PRECISO ABRIR
A CAIXA PRETA DA
DÍVIDA PÚBLICA
BRASILEIRA

Sérgio Butka,
Presidente do SMC
Enquanto todo mundo se distrai
com a crise política que pega fogo,
mais uma votação crucial para o país
sair da crise econômica deixou de
acontecer no Congresso, no dia 08 de
março: a que iria decidir a derrubada
do veto da presidente Dilma ao projeto
de realização da Auditoria Cidadã da
Dívida Pública brasileira. De novo,
os parlamentares empurraram com
a barriga esse que é o verdadeiro
problema do atraso do Brasil.
Através de uma série de falcatruas que envolvem o aumento da taxa de
juros e outras picaretagens financeiras,
o Brasil gasta quase metade do seu
orçamento para pagar juros ao capital
especulativo. A perversidade desse
sistema é que enquanto a economia
agoniza com empresas quebrando e
o trabalhador sendo ameaçado pelo
fantasma do desemprego, os bancos
fazem a festa batendo recorde com
lucros astronômicos. Tudo por causa do
sistema corrupto que turbina e aumenta
a dívida fazendo com que hoje ninguém
saiba o que realmente o país deve e o
que é fruto dos juros abusivos.
Essa bola de neve faz com que o
dinheiro público que deveria ser gasto
na educação, saúde, infraestrutura e
na recuperação da economia, acabe
indo direto para os bolsos do mercado
financeiro.
A única luz no fim do túnel é
a realização da auditoria cidadã da
dívida. Com ela vamos abrir essa
caixa preta. Pra isso acontecer temos
que pressionar os políticos. Enquanto
paralisam o Brasil na briga pelo poder,
nem o governo, nem a oposição, nem
a mídia tocam no assunto da dívida. Por
quê? Porque estão todos com o rabo
preso. Dos 32 partidos, ao menos 16
receberam grana preta dos bancos nas
últimas eleições. Não bastasse dar de
ombros para a questão da dívida, ainda
entram no jogo do mercado financeiro,
querendo aprovar medidas que cortam
salários e direitos trabalhistas, propõem
reformas que restringem os investimentos sociais e deixam o caminho livre
para a venda do patrimônio público
para os conglomerados estrangeiros.
Tudo para esses caras lucrarem ainda
mais em cima do trabalhador.
A opção que nos resta é pressionar para acabar com essa sacanagem. Por isso, estamos em cima dos
deputados e senadores do Paraná
para que derrubem o veto da presidente. Ou abrimos a caixa preta da dívida
ou vamos continuar tendo que arcar
com o escárnio dos bancos enquanto
sofremos na pele as agruras da crise.

