
O que deveria ser CRIMINALIZADO
está sendo PREMIADO

ASSALTO AOS 
COFRES PÚBLICOS

NOVELA

E VOCÊ É QUE VAI PAGAR A CONTA

Acompanhe os capítulos dessa triste novela que explica
o assalto aos cofres públicos para doar dinheiro aos bancos

Capítulo 2

No dia 23/março/2020, pri-
meiro dia útil após a confirmação 
do estado de calamidade pública 

diante da pandemia da 
Covid-19, o Banco 
Central injetou pa-
cote de liquidez de 
R$ 1,2 TRILHÃO 
nos bancos, confor-
me palestra do pre-
sidente do BC, do-
cumentos no site da 
instituição e ampla-
mente noticiado:

Capítulo 2 – POR QUE AS OPERAÇÕES
COMPROMISSADAS ESTÃO TÃO ELEVADAS?

O objetivo de injetar essa 
bolada de R$ 1,2 TRILHÃO, 
segundo o Banco Central, 

era que os bancos 
emprestassem mais às empresas 

e movimentassem a economia 
com tais créditos, 
como noticiado. 

PORÉM..... Os bancos não emprestaram o dinheiro! 
AUMENTARAM OS JUROS DE MERCADO e LEVA-
RAM MILHÕES 
DE EMPRESAS 
DE TODOS 
OS RAMOS À 
QUEBRA, como 
amplamente 
noticiado.
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Entenderam?
O Banco Central liberou R$ 1,2 TRILHÃO 

de liquidez aos bancos, para que estes empres-
tassem às empresas, mas os bancos não empres-
taram! O que aconteceu com o dinheiro que re-
ceberam?

O ministro da Economia Paulo Guedes res-
pondeu: o dinheiro liberado pelo Banco Central 
ficou “empoçado” nos bancos, como noticiado.

E o que acontece com o dinheiro
“empoçado” nos bancos?

Passa a fazer parte da sobra de caixa dos bancos 
e é remunerado diariamente pelo Banco Central, por 
meio das chamadas “Operações Compromissadas”. 
Assim, em vez de serem punidos por não terem em-
prestado às empresas, os bancos têm sido premiados!

Só não vê quem não quer! O volume de 
“Operações Compromissadas” atingiu R$ 1,6 
TRILHÃO em agosto/2020 porque o Banco Cen-
tral liberou R$1,2 trilhão de liquidez aos bancos 
e estes não emprestaram às empresas! Quem diz 
que as “Operações Compromissadas” estão altas por 

causa dos gastos com a pandemia está mentindo!
O ABUSO escancarado na utilização das “Opera-

ções Compromissadas” no Brasil está custando muito 
caro à sociedade brasileira! Essa verdadeira doação 
aos bancos tem absorvido recursos do orçamento fe-
deral que deveriam se destinar ao atendimento das 
urgentes necessidades sociais! E é ILEGAL! Mas o PL 
3.877/2020 quer “legalizar”! TEMOS DINHEIRO SO-
BRANDO PARA ISSO? QUANTO ISSO ESTÁ CUS-
TANDO? 

Aguarde o próximo capítulo dessa
novela de assalto aos cofres públicos!


