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A live especial de 
lançamento da Campanha 

pelo Limite dos Juros 
no Brasil foi um sucesso! 

Realizada na última segunda-
feira, 18/07/2022, está 

disponível na íntegra em 
https://www.youtube.com/

watch?v=uFyRdrwUO2g

contou com a participação especial de Dom Walmor Oli-
veira Azevedo, presidente da CNBB, que abriu o evento 
com uma importante mensagem, ilustrada em vídeo (ht-
tps://youtu.be/D5cF-kscuOg), no qual elogia a Auditoria 
Cidadã da Dívida (ACD) e a Comissão Brasileira Justiça e 
Paz (CBJP) pela iniciativa da campanha, pois os juros al-
tos têm prejudicado todo o povo brasileiro.

O evento foi coordenado por Maria Lucia Fattorelli, 
que dirige a Auditoria Cidadã da Dívida e o Observatório 
de Finanças e Economia de Francisco e Clara Padre Thier-
ry Linard, da CBJP. Ela acolheu todos os presentes, apre-
sentou o site da campanha (www.auditoriacidada.org.
br/limite-dos-juros) e passou a palavra às autoridades e 
convidados especiais de diversas áreas como jornalistas, 
economistas, advogados e educadores, representantes 

O lançamento da 
campanha

dos Núcleos e entidades apoiadoras da ACD, 
que se fizeram presentes para apoiar a cam-
panha, como pode ser visto em https://www.
youtube.com/watch?v=uFyRdrwUO2g.
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pois impedem a correta circulação do dinheiro 
para que gere riqueza e renda para a sociedade. 
Os juros altos são o principal fator de crescimen-
to da dívida pública em todas as esferas (federal, 
estadual e municipal), afetando negativamente 
as contas públicas. São, também, o principal fator 
de quebra das empresas, aumentando o desem-
prego, gerando escassez e barbárie 
social. A maioria das famílias brasilei-
ras se encontra endividada e não con-
seguem saldar essas dívidas porque 
elas se multiplicam, devido aos juros 
elevados demais. 

Ressaltamos que o engajamento 
geral da sociedade somente será al-
cançado se as pessoas tomarem co-
nhecimento da real possibilidade 
de limitar os juros no Brasil, como já 
ocorre em quase 80 países. 

Para isso, é preciso que seja in-
tensificada a participação efetiva 
de todas as pessoas e entidades 
que tomam conhecimento da campa-
nha e passem a divulgá-la de todas as 
formas possíveis, utilizando o selo da 
campanha (https://auditoriacidada.
org.br/limite-dos-juros/material-da-

Os juros altos amarram a economia brasileira, 
-campanha/) em suas publicações (informativos, 
jornais, etc.); curtindo e compartilhando as pos-
tagens diárias da campanha, que estão sendo fei-
tas em nossas redes sociais no Twitter, Facebook 
e Instagram, além de divulgar o site da campanha 
(www.auditoriacidada.org.br/limite-dos-juros) e a 
#LimitedosJurosJá .
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Precisamos do apoio de todas as pessoas, inclusive das mais de 60 entidades que já autorizaram 
o uso de sua logomarca nos materiais da campanha (https://auditoriacidada.org.br/limite-dos-juros/
apoio/), para a ampla divulgação desta iniciativa que visa construir uma grande força coletiva 
para a aprovação do Proposta Legislativa apresentada pela Auditoria Cidadã da Dívida ao Congresso 
Nacional, no dia 21 de junho de 2022 (https://auditoriacidada.org.br/limite-dos-juros/proposta-le-
gislativa/).

Limite dos juros já!
Esta dor é de todos os

brasileiros e brasileiras.
Este movimento também. 

#LimitedosJurosJá

Contamos com a
participação e o

apoio de todos e todas

Coordenação Nacional da
Auditoria Cidadã da Dívida
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