FAÇA A SUA PARTE!
PELO LIMITE
DOS JUROS NO BRASIL
E CONTRA O
SISTEMA DA DÍVIDA
NESSAS ELEIÇÕES

PELO LIMITE DOS JUROS NO BRASIL
PROJETO DE LEI 104/2022

Um dos graves problemas que atingem a
população brasileira são os juros altíssimos!
Há uma verdadeira agiotagem dos bancos e
grandes empresas contra as pessoas e contra os
entes da Federação (União, Estados e
Municípios). E com a conivência, de um modo
geral, dos governos, parlamentares e justiça.
Precisamos dar um basta! Chega de Usura!
O limite dos juros no Brasil tem de virar lei!

A Auditoria Cidadã da Dívida apresentou uma
Sugestão Legislativa - SUG 9/2022 CLP - na
Câmara dos Deputados e no Senado Federal. A
proposta foi aprovada e transformada no Projeto
de Lei Complementar - PLP 104/2022. Faça sua
parte para que esse projeto vire lei.
No dia 18/07/2022 foi feito o Lançamento da
Campanha LIMITE DOS JUROS TEM QUE
VIRAR LEI.

PARTICIPE DA CAMPANHA!
Veja o que você pode fazer!

ACESSE AQUI
https://auditoriacidada.org.br/limite-dos-juros/
Responda e Divulgue a Enquete Limite dos Juros no
Brasil. Sua opinião é muito importante!
Acesse o Material da Campanha e o Divulgue
Assista e Divulgue o Vídeo do Lançamento da
Campanha
Descubra o que está acontecendo, acessando a
Agenda da Campanha
Acesse o Projeto de Lei 104/2022 (Sugestão
Legislativa da ACD)
Entenda a Responsabilidade do Banco Central pelos
Juros Altos no Brasil. Precisamos de uma CPI do
Banco Central
Veja quem está apoiando a Campanha pelo Limite
dos Juros no Brasil. Incentive outras organizações
e movimentos a apoiarem essa campanha para
limitar os juros
e aliviar
a vida
das21H
pessoas, dos
ABERTO
DAS
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municípios,
dos Estados
e doNAVILÂNDIA,
país
AVENIDA
HEMISFÉRIO,
MT
Contribua financeiramente
para a Campanha.
WWW.OBURGÃO.COM.BR

CONTRA O SISTEMA DA DÍVIDA NESSAS ELEIÇÕES
Divulgue a Carta e o Questionário

que a Auditoria Cidadã da Dívida - ACD encaminhou
a todos os partidos políticos

Cobre o posicionamento de todos os candidatos e
candidatas sobre o Sistema da Dívida.

Basta que eles/elas preencham o Questionário
(Anexo à Carta)
A ACD divulgará o posicionamento de quem
o preencher e enviar.

Em 12/05/2022 a Auditoria Cidadã da Dívida - ACD enviou por email para todos os partidos políticos uma Carta Aberta mais um
Questionário, cobrando posicionamento dos pré-candidatos, précandidatas, candidatos e candidatas em relação a temas que
envolvem o “Sistema da Dívida”.
Essa é uma valiosa contribuição que a Auditoria Cidadã da Dívida
oferece não só para os partidos, candidatos e candidatas a todos
os cargos eletivos, mas para a sociedade brasileira.

CONFIRA!

https://auditoriacidada.org.br/conteudo/cartaaberta-dirigida-a-todos-os-partidos-politicoscom-questionario/

