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São os trabalhadores que vão pagar a conta do ajuste 

fiscal? Diante de um ano complexo e de incerteza sobre o 

futuro, no Brasil e no planeta, com a crise do capitalismo 

neoliberal financeirizado, é justo que a base da pirâmide 

social arque com as consequências das políticas de 

austeridades agora implantadas nos planos federal, 

estadual e municipal? É justo que a economia nacional 

seja submetida ao pagamento de uma dívida que gasta, 

no Brasil, mais de 40% das receitas orçamentárias do 

Governo? Para os servidores municipais, organizados na 

Federação dos Trabalhadores no Serviço Público 

Municipal do Estado do Ceará (Fetamce), que representa 

trabalhadores de 154 municípios do Ceará, não. Segundo 

a categoria, que sofre diretamente o discurso de crise nas 

cidades do Ceará e com a lógica injusta e predatória do 

sistema fiscal brasileiro, adicionada à falta de políticas de 

desenvolvimento local e investimento público municipal, é 

preciso mudar.  É preciso fazer reformas profundas no 

nosso país! Hoje, o povo é quem paga a conta e sofre as 

dificuldades.

Por isso, a Fetamce, em parceria com os 146 sindicatos de 

funcionários públicos filiados, organiza a VI Marcha dos 

Servidores Municipais, que traz como tema: “Vire o jogo! 

É hora de justiça fiscal, desenvolvimento e investimento 

público”. O evento acontecerá no dia 11 de novembro de 

2015 e traz como proposta unir a sociedade em nome de 

alternativas, apontado para a organização uma gestão 

pública com mais transparência em todas os âmbitos, 

adicionada à medidas de controle democrático e de 

redistribuição da riqueza em sistemas fiscais e de 

desenvolvimento municipais.

A marcha chama a atenção para o fato de que não há 

mais como falar de um serviço público de qualidade sem 

discutir seu financiamento. Sem desenvolvimento, 

investimento público e justiça fiscal os fundos necessários 

para a existência de serviços públicos de qualidade não 

existem. Os servidores não existem.

Assim, a luta por justiça fiscal e pelo crescimento das 

cidades é determinante para os trabalhadores do setor 

público municipal.

Nas ruas por justiça fiscal, 
desenvolvimento e investimento

VI MARCHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Realizada há seis anos, tradicionalmente no segundo 

semestre, a Marcha dos Servidores Municipais recebe 

trabalhadores públicos de cidades de todo o Ceará. O 

evento acontece em Fortaleza, no Centro e chama a 

atenção para as lutas conjuntas dos servidores e da 

sociedade.

O funcionários públicos já marcharam pelo piso salarial 

do magistério, por trabalho decente, contra o desmonte 

dos municípios após as eleições, contra a precarização 

das relações de trabalho através da terceirização e pelos 

direitos humanos e sociais do povo brasileiro.

Neste ano, chamando a classe trabalhadora para 

encampar o tema “Vire o jogo! É hora de justiça fiscal, 

desenvolvimento e investimento público”, a Federação 

dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado 

do Ceará (Fetamce) mostra a necessidade de unir 

esforços por uma maior transparência, controle 

democrático e redistribuição da riqueza em sistemas 

fiscais e de desenvolvimento municipais.

A Fetamce é dividida em 10 coordenações regionais, 

sendo elas: Itapipoca, Metropolitana, Maciço do Baturité, 

Vale do Jaguaribe, Sertão Central, Cariri, Iguatu, Crateús, 

Sobral e Ibiapaba.

Cada regional organiza uma caravana e, em encontros 

regionais preparatórios, define a meta de participação.

As marchas da Fetamce já mobilizaram cerca de 20 mil 

pessoas nos últimos cinco anos, reunindo de 3 a 5 mil 

trabalhadores por atividade. A meta este ano é repetir a 

boa participação das edições anteriores.

PARTICIPE!
Procure seu sindicato de base, sua regional e compareça 

à maior mobilização dos servidores públicos municipais 

do Brasil.

Como participar da VI Marcha dos Servidores
Municipais do Ceará?

ORGANIZAR A LUTA

As marchas da 
Fetamce já 
mobilizaram cerca de 
20 mil pessoas nos 
últimos cinco anos, 
reunindo de 3 a 5 mil 
trabalhadores por 
atividade. A meta este 
ano é repetir a boa 
participação das 
edições anteriores.
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Por que o sistema fiscal é tão
bom para os ricos?
Os servidores explicam que é preciso enfrentar o 
atual sistema de gestão brasileiro.
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Como participar da VI Marcha
dos Servidores Municipais?
O evento é realizado em Fortaleza e chama a 
atenção para as lutas dos servidores e da sociedade. 
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É HORA DE JUSTIÇA FISCAL,
DESENVOLVIMENTO E
INVESTIMENTO PÚBLICO !

VI MARC HA D OS SERV I D ORES MUNIC I PA I S

11 DE NOVEMBRO DE 2015  |  FORTALEZA-CE



Por que o sistema fiscal é tão bom para os
ricos e injusto para os mais pobres?

É HORA DE VIRAR O JOGO!

Para a Fetamce, é preciso enfrentar a discussão de um financiamento sustentável para os serviços públicos básicos e dar fim à 

fraude e evasão fiscal das empresas e camadas mais ricas da sociedade. O objetivo é aumentar a pressão pública sobre os 

governos para que todos paguem os impostos que devem e para garantir serviços públicos gratuitos e de qualidade, com 

servidores valorizados, assim como, entre outras coisas, saúde e educação para todos os cidadãos.

Por tudo isso, a VI Marcha dos Servidores Municipais vai levantar a bandeira de que justiça fiscal, desenvolvimento e investi-

mento público estão extremamente ligados à melhoria dos serviços públicos e à existência de servidores públicos. Por exemplo, 

um recente relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio revelou que os países em desenvolvimento perdem 

anualmente cerca de 100.000 milhões de dólares em receitas fiscais como resultado das práticas de evasão fiscal. Porém, a 

Federação acredita que estes fundos perdidos devem ser usados p  ara financiar serviços públicos para o bem comum.

Sendo assim, a entidade propõe alternativas, como medidas de impostos progressivos; taxação das grandes fortunas, heran-

ças e transações financeiras; e combate à corrupção e aos incentivos fiscais infinitos.

No Brasil, o dono de uma empresa retire 50 mil reais 

mensais a título de pro labore para o seu sustento e não 

paga um centavo de imposto, enquanto um operário desta 

mesma empresa, que ganha 1.800 reais, seja taxado em 

7,5% pelo Imposto de Renda e o que ganha 5 mil reais seja 

garfado em 27,5%.

Isso mostra que o leão do imposto de renda mia feito gato 

com os ricos, como atestam dados da própria Receita 

Federal. Os maiores milionários a prestar contas ao fisco, 

um grupo de 71.440 brasileiros, ganharam em 2013 quase 

200 bilhões de reais sem pagar nada de imposto de renda 

de pessoa física (IRPF).

Caso essa bolada fosse taxada com a alíquota máxima do 

IRPF aplicada ao contracheque de qualquer assalariado, de 

27,5%, o País arrecadaria 50 bilhões de reais por ano, 

metade do fracassado ajuste fiscal arquitetado para 2015 

pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Detalhe: os 27,5% 

são a menor alíquota máxima entre todos os 116 países 

que tiveram seus sistemas tributários pesquisados por uma 

consultoria, a KPMG.

A renda atualmente obtida pelos ricos sem mordidas do 

IRPF - 196 bilhões de reais em 2013, em números exatos – 

tornou-se protegida da taxação há 20 anos. O ex-presidente 

Fernando Henrique Cardoso aprovou em 1995 uma lei 

instituindo a isenção.

Imposto de renda sacrifica pobres

Segundo dados do Instituto Justiça Fiscal (IJF), a arrecadação tributária brasileira 

poderia expandir em 23,9% caso fosse possível eliminar a evasão tributária e 

fiscal – que são duas formas de evitar o pagamento de tributos, a chamada 

sonegação.

Atualmente, o valor sonegado no Brasil foi da ordem de 8,4% do PIB. Deixa-se 

de recolher 500 bilhões de reais por ano aos cofres públicos no País, segundo o 

Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional. Esses valores de 

sonegação são superiores a tudo que foi arrecada em Imposto de Renda.

Pessoas físicas recorrem também aos paraísos fiscais para não pagar impostos 

sobre os seus ganhos, lícitos ou não. É o caso do recente escândalo das 8.667 

contas sigilosas de brasileiros descobertas no HSBC da Suíça.

Além disso, a sonegação de impostos é sete vezes maior que a corrupção, que 

representa 67 bilhões anuais.

A Fetamce resolveu comprar a briga

Em alguns países os governos têm enviado projetos de 

taxação da riqueza para resolver a falta de recursos 

para investimentos. O Brasil também precisa, 

urgentemente, comprar esta briga. O momento é de 

opções. Para a Fetamce, chega de transferir dinheiro de 

pobre para uma casta continuar afrontando a tudo e a 

todos, acumulando riqueza e poder.

É hora de todas as forças progressistas se unirem em 

torno de uma meta coletiva: radicalizar a luta por 

distribuição da renda, por democracia e por soberania.

Além de buscar alternativas de arrecadação, nos 

estados e nos municípios, os gestores públicos precisam 

se preocupar em produzir medidas de tributação justas 

e de produção da riqueza.

Hoje, as políticas de desenvolvimento permanecem 

concentradas nas capitais ou em outras cidades 

industriais. A verdade é que a maior parte dos prefeitos 

não têm se preocupado em desenvolver as suas 

cidades ou mesmo criar fontes próprias de arrecadação 

para a administração pública local. Este cenário 

prejudica o serviço público e a valorização dos 

servidores municipais, que costumam receber como 

resposta o discurso pronto de que não há recursos 

suficientes nas Prefeituras.

Para a Fetamce, é necessário que as cidades invistam 

também no Desenvolvimento Local, entendendo este 

como meio de combater a pobreza e possibilitar o 

fortalecimento e a diversificação da economia local, 

com inovação na gestão pública, proteção ambiental, 

uso racional de recursos naturais e mobilização social.

Autonomia econômica e
investimento público

A Fetamce entende que para o bom funcionamento de 

uma cidade, estado ou país, é preciso ter capacidade de 

investimento e autonomia econômica. E isso tem 

faltado ao setor público municipal. O principal 

problema dos municípios é que muitos são criados sem 

reunir  as precondições básicas para o seu 

funcionamento.

É preciso dar capacidade de financiar parte substancial 

das despesas com receitas arrecadadas diretamente 

na cidade, combatendo a dependência econômica da 

União.

A autonomia política tem como precondição a 

autonomia financeira.

As cidades precisam contar com políticas de atração de 

negócios ou mesmo de desenvolvimento de 

competências locais. Atualmente, a maioria dos 

prefeitos se abstém de realizar esse esforço.

Na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), organismo que reúne 34 países desen-

volvidos, só a Estônia dá a isenção.

A verdade é que a Receita é uma mãe para os ricos e o 

Ministério da Fazenda é o Ministério Social dos ricos. A 

população de baixa renda é mais onerada e isso só benefi-

cia os mais abastados.

Mas por que esse modelo injusto não é modificado? A 

explicação está no financiamento privado de campanhas e 

na bancada de empresários constituída no Congresso. 

Repleto de políticos ricos e devedores de gratidão a 

empresários financiadores de suas campanhas, o Congresso 

tem resistência em mudar as regras do sistema tributário 

brasileiro. A Constituição de 1988 previu, por exemplo, o 

imposto sobre grandes fortunas, mas até hoje a nação 

espera pela aprovação de uma lei para tirar a taxação do 

papel.

Congresso sustenta a desigualdade

O Brasil se tornou uma pátria de empresários nos últimos 

tempos. Enquanto ocupamos a vexatória posição de País 

campeão em concentração fundiária no mundo, o 

Imposto sobre Propriedade Territorial Rural (ITR) é um dos 

impostos de menor arrecadação. Representa somente 

0,04% do PIB, enquanto o IPTU representa 1,25% do PIB e 

o IPVA representa 1,68% do PIB.

No país há uma injustiça tributária. Pesquisas do IPEA 

apontam que aqueles que ganham até dois salários 

mínimos gastam cerca de 54% com tributos enquanto 

aqueles com renda superior a 30 salários gastam menos 

do que 29% com tributos. Este efeito gera um 

distanciamento cada vez maior entre os mais pobres e os 

mais ricos.

Ricos são privilegiados pelo Estado

R$ 500 bilhões deixam de ser
arrecadados por ano

SONEGAÇÃO

É hora de justiça fiscal, desenvolvimento e investimento público!
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