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A Assembléia Constituinte; 
em sua soberania, votará, no 
máximo na próxima semana, 
a questão da divida absurda 
dà pequena e média empresa 
para com o giantesco e famin
to sistema bancário. Pelo que 
se sente e observa nos corre
dores do Congresso, o voto da 
maioria dos constituintes será 
a favor dos pequenos do co
mércio e do campo — a outra 
maioria, a principal. 

Não poderia ser de outro 
modo. Os constituintes não 
têm como deixar de ouvir os 
gritos de agonia e aflição dps 
què produzem o que o povo co
me. ; 

Ê impossível a parte mais 
nobre e sadia da Constituinte 
dar ouvidos às verdadeiras 
chantagens dos trilionários 
banqueiros e de seus defenso
res — dentro do Congresso^ 
em áreas menos confiável g ^ 
Governo e na imprensa — qifeç 
nos ameaçam com calamitfara 
des financeiras e transferçà* 
cia do prejuízo do sistemaj 
bancário para o lombo do còn ĵ 
tribuinte e da população èj^j 
geral. 2 | 

Se os constituintes votarej!^ 
a favor do povo, quem vai pe^ 
der será meia dúzia de b#% 
queiros. i=2̂  

Nos últimos anos a impr^-v 
sa especializada em economu* 
tem publicado, para escând;Ê 
Io de todos nós, os lucros íJÔé 
bancos que chegam a mais^de 
500 por cento, a significar ca
da vez mais riqueza do lado de 
lá (o dos grandes banqueiros 
nacionais e estrangeiros) fe 
mais pobreza do lado de cá. 
Não é por acaso que estes mâ-
nipansos do sistema financei
ro nacional se voltam contra a 
Constituinte que, em conso
nância com o povo, nos prome
te reduzir seus lucros, acabar 
com o império da usura — um 
pecado para a consciência re^ 
ligiosa do País e uma afronta 
à justiça e ás leis — e, agora, 
amanhã, talvez, acabar com o 
massacre que os bancos per
petram contra os milhões de 
pequenos empresários distri
buídos por todo o território na
cional, nas cidades e no cam
po. Os banqueiros, os que até 
agora se beneficiaram de uma 
situação imoral, estão encas 
telados em grandes e confor
táveis escritórios das maiores 
capitais, enquanto os demais 
b r a s i l e i r o s p e l e j a m , 
sacrificam-se e morrem de fo
me para fartar semelhante 
minoria parasitária. 
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