
Chamada internacional de solidariedade e de luta contra a imposição do 
Conselho de Controle Fiscal em Porto Rico. 

   
  
  
Tenho a honra de convidar a comunidade internacional e da diáspora portorriquenha de 
solidariedade com a situação atual em nosso país. Lembre-se que Puerto Rico é uma colônia dos 
Estados Unidos desde 1898. Desde a invasão até hoje, os Estados Unidos e o governo colonial 
em Puerto Rico, impuseram uma série de leis de controle econômico e político (Foraker Act 
1900; Jones Act 1917, Mordaza 1947, a Lei 600 em 1953, Lei 7 em 2009), que têm perturbado a 
mais antiga realidade social, econômica e política da colônia nas Américas. Têm nos 
submergidos em uma crise económica desesperada com a intenção de continuar saqueando 
nossos recursos, enquanto as condições de vida das pessoas vão se deteriorar rapidamente como 
serviços médicos, educação, o aumento do custo da cesta básica, o desemprego galopante e 
aumento das taxas de criminalidade. Tornou-se massiva a emigração para níveis inimagináveis , 
ao entregar nosso país para os grandes interesses para tornar seu negócio ou de férias continua. 
Atualmente, Puerto Rico tornou-se a Grécia do Caribe, com uma dívida de 73.000 bilhões ao 
capital financeiro da Wall Street. O Conselho de Controle Fiscal, que emana do Projeto 5278, 
destina-se a sangrar o país para o benefício dos credores (urubus). Ao impor o mesmo, o estilo 
dos golpes de estado macio, perpetuada pelo imperialismo norte-americano, o seguinte é 
estabelecida: 
  
Conselho de Controle Fiscal (JCF) em 12 pontos: 
  

1. Os 7 membros que irão compor a JCF serão escolhidos de forma direta e única pelo 
Governo Federal. Somente um dos membros terão que ter residência ou negócios em 
Porto Rico. Nem o Governador de Porto Rico nem a legislatura local terão algum poder 
dentro da Junta de Controle Fiscal, e muito menos em relação às decisões que ela tome. 

2. A JCF durará no mínimo 4 anos. Não há un máximo de anos estabelecido. 
3. A Junta de Controle Fiscal controlará todo o orçamento e as leis do País. 
4. Poderá deixar sem efeito, em qualquer momento, leis que já estão aprovadas. 
5. Poderá vender ativos (bens, propriedades, edifícios, corporações públicas, entre outros). 
6. Decidirá quais leis se aprovarão e quais não, utilizando o critério do impacto fiscal, 

mesmo que se prejudique a vida, a saúde e os recursos sociais e naturais da população. 
7. Terá o poder para congelar vagas, reduzir e despedir funcionários. 
8. A JCF não aprova leis e medidas para o pagamento de horas extras. 
9. Pessoas entre 20-25 anos estarão submetidas a condições de exploração econômica já que 

receberão um salário mínimo de $4,25 por hora de trabalho. 
10. Se acabará o direito a greve e ao seguro desemprego. 
11. Não haverá incentivos econômicos, e muito menos igualdade en fundos do nosso Sistema 

de Saúde (Medicare) e outros fundos federais.  NÃO protegerá as pessoas aposentadas. 
12. Protegerá exclusivamente os interesses econômicos dos credores (os urubus). 

 
Chamamos a diáspora porto-riquenha em todos os cantos do mundo, movimentos sociais e 
organizações políticas internacionalistas de solidariedade para organizar contra o Conselho de 
Controle Fiscal. Como? Digite https://juntecontralajunta.wordpress.com para obter atualizações, 



informações e ferramentas de agitação. Organize seu bairro e seus briefings, comunidade 
condução, distribuição de boletins informativos, piquetes e passeatas em oposição ao Conselho 
de Controle Fiscal. Vamos construir resistência! 
  
Não para o Conselho de Controle Fiscal! 
Não ao colonialismo! 
Não ao imperialismo! 
  
Contatos: 
  
 Junte contra la Junta (Puerto Rico) 
 https://juntecontralajunta.wordpress.com 
 lageteantesqueladeuda@gmail.com 
 https://www.facebook.com/juntecontralajunta/ 
  
  
Comité Boricua en la Diaspora – ComBo- (New York, USA) 
facebook.com/comiteboricua 
comiteboricua@gmail.com 
  
  
 decolonizepr@gmail.com (Chicago, USA) 


