BEM-VINDOS
AO CAOS!
A cidade olímpica criada pelo
PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) de Paes e Cabral nada tem a ver com o elevado
espírito desportivo que inspira os
jogos olímpicos desde a antiguidade. Nos bastidores dos jogos do Rio
de Janeiro o que prevalece é o jogo
sujo, a ganância e o desprezo pelo
ser humano.
Nas mãos do PMDB, as olímpiadas se tornaram um mero pretexto para um pequeno grupo de
empresários e governantes corruptos lucrarem como nunca antes.
Nessa mesma rede de acontecimentos, despesas de centenas de
bilhões de reais com obras superfaturadas não-prioritárias, isenções
fiscais e militarização das favelas

faliram o estado do Rio de Janeiro.
A corrupção é um câncer em
nosso país que contamina qualquer boa iniciativa. A conta de toda
essa transferência de recursos públicos para bolsos privados recai,
mais uma vez, sobre o povo pobre.
Pois resulta na completa falência
dos serviços públicos essenciais
como educação e saúde, que são
direitos sociais constitucionais.
Todo esse grande balcão de
negócios escusos que se tornaram
a Copa do Mundo e as Olímpiadas
só pode ser imposto às classes populares mediante graves violações
de direitos humanos e a brutal repressão política sobre os que tentaram e tentam denunciar esse
golpe contra o interesse público.

NÃO PERMITA QUE A GANÂNCIA DE POUCOS PREVALEÇA SOBRE
OS INTERESSES DE TODOS.
JUNTE-SE A ESSA INDIGNAÇAO! JUNTE-SE A ESSA LUTA!
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WELCOME
TO CHAOS!
The Olympic City created by the
PMDB (Brazilian Democratic
Movement Party) of Paes and
Cabral has nothing to do with the
high sporting spirit that has
inspired the Olympic Games since
ancient times. What prevail behind
the scenes of Rio de Janeiro Games
are “unfair play”, greed and disdain
for the human being.
In the hands of PMDB, the
Olympics became a mere excuse
for a small group of corrupt
businesspeople and politicians to
profit as never before. In the
meantime, hundreds of billions of
reais expenses with non-priority
overpriced construction projects,
tax exemptions and the
militarization of favelas bankrupted
the state of Rio de Janeiro.
Corruption is a cancer in our

country that taints any wellintended initiative. The onus
o f s u c h h u ge p u b l i c as s ets
t ra n s fe r e n c e t o p r i va te
pockets constrain, once more,
t h e p o o r pa r t o f t h e
population. The consequence
is the utter collapse of the
essential public services like
Health and Education, which
are constitutional social rights.
A l l t h i s g i ga nt i c d i r t y
business networking which the
World Cup and The Olympic
Games have become can only
be imposed to the poor classes
through extreme human rights
violations and brutal political
repression over the ones who
have been trying to expose
this scam against the public
interest.

DO NOT ALLOW THAT A FEW GREEDY ONES PREVAIL OVER
THE INTERESTS OF ALL.
JOIN US IN OUR INDIGNATION! JOIN THIS FIGHT!
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