
Convidamos, prioritariamente, todos que já participam e contribuem 
com o nosso trabalho para um IMPULSO da campanha pelo limite dos 
juros no Brasil. Entregamos, dia 21/06/2022, na Câmara dos Deputa-
dos e no Senado Federal, a PROPOSTA LEGISLATIVA para LIMITAR O 
JUROS NO BRASIL. Uma das nossas ini-
ciativas avançou, graças à efetiva par-
ticipação de muitos de vocês. Gratidão!  
Agora vamos compartilhar este feito 
com nosso País, informando e educan-
do nossa gente, fortalecendo e impul-
sionando parlamentares a APROVAREM 
essa proposta, para que ela seja trans-
formada em LEI, e desde já convidamos 
para participarem da live de lançamento 
virtual da campanha dia 18 de julho, às 
19 horas, em nosso canal do Youtube. 
A participação de todos é essen-
cial para levarmos esta boa nova 
aos quatro cantos, tendo em vis-
ta que os juros altos afligem a maio-
ria da população, as empresas, e é o principal fator de crescimen-
to da dívida pública, tanto federal, como de estados e municípios. 
Em breve apresentaremos nosso plano de ação, que contará com a par-
ticipação ativa de todos os núcleos, entidades apoiadoras e demais co-
laboradores.

Contamos com vocês!
Coordenação Nacional da ACD

A HORA É AGORA! Avançamos

Em breve...
n Apresentação da       
   campanha,
n Agenda com      
   lançamento,
n Biblioteca de
   mídias.

QUAL O

IMPACTO
DOS JUROS ALTOS NA SUA VIDA?

Acesse https://auditoriacidada.org.br/limite-dos-juros-vai-virar-lei/

https://auditoriacidada.org.br/limite-
dos-juros-tem-relatora-no-senado-

zenaide-maia/
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