Nos últimos dois governos,
o Brasil gastou 354 bilhões
de reais para perdoar a dívida
de empresas e empresários
com a Receita Federal e a
Previdência, por meio do REFIS –
Refinanciamento de
Dívidas Fiscais.
Ora, se pode ajudar as
empresas e os ricos, o Governo
também pode ajudar os mais
pobres e a classe média
a limpar o nome para
reativar a economia.

www.cirogomes.com.br

1
LIMPAR O NOME
DOS BRASILEIROS
QUE ESTÃO NO SPC
É POSSÍVEL?
Sim. A proposta de Ciro Gomes de
ajudar a limpar o nome das pessoas no SPC
e na Serasa não é difícil de fazer. Ciro vem
estudando o assunto há mais de um ano.
Geralmente, são pessoas que compraram no
cartão de crédito ou fizeram um crediário e
foram surpreendidas pela crise, perderam
o emprego ou viram sua renda diminuir.
Atrasaram o pagamento e as contas subiram
que nem foguete, por causa dos juros
absurdos. Aí não conseguiram mais pagar,
perderam o crédito e foram parar no SPC
e na Serasa.

2
QUEM VAI PODER
PARTICIPAR DO
PROGRAMA NOME
LIMPO?
Todas as pessoas que estavam com os seus
nomes no SPC e na Serasa até o dia 20
de julho de 2018, data em que Ciro lançou
a proposta.
Ou seja: quem fez ou fizer dívidas
depois dessa data não poderá ser incluído
no Programa Nome Limpo.

3
COMO O
PROGRAMA
NOME LIMPO VAI
FUNCIONAR?
É simples de entender. A dívida média de
cada brasileiro que está com o nome sujo é de
R$ 4.200,00. Mas cerca de 80% disso é juro
sobre juro, multa, comissão de permanência
e outras taxas. Ciro Presidente vai utilizar
a força do Governo Federal para negociar
essas dívidas com os credores (cartões de
crédito, bancos, concessionárias de serviços
públicos, lojas etc.), conseguir o máximo de
desconto e derrubar esse valor para cerca
de R$ 1.400,00 – um desconto médio de quase
70% na dívida. Essa negociação, aliás, já vem
acontecendo de forma individual nos feirões
do SPC e da Serasa.

4
SE A RENEGOCIAÇÃO DAS
DÍVIDAS JÁ ESTÁ ACONTECENDO
NOS FEIRÕES DO SPC E DA
SERASA, POR QUE CIRO VAI
ENTRAR NESSE ASSUNTO?
Primeiro, porque em vez de cada devedor negociar
sua dívida individualmente, o que nem sempre é
possível, o Governo tem a capacidade de organizar
uma negociação coletiva, em nome de milhões
de pessoas, o que facilita a negociação e torna
mais rápida a solução do problema. Segundo,
porque nos feirões do SPC e da Serasa, a dívida
que sobra depois dos descontos negociados por
cada devedor tem que ser paga à vista, e a maioria
das pessoas, devido à crise, não está atualmente
em condições de quitar o pagamento de uma vez
só. Foi justamente para facilitar a negociação
e a quitação do saldo devedor, permitindo que as
pessoas possam limpar o nome, que Ciro criou
o Programa Nome Limpo.

5
É O GOVERNO QUE
VAI PAGAR
AS DÍVIDAS DAS
PESSOAS?
Não. Será um financiamento. Em conjunto com
a renegociação das dívidas intermediada pelo
Governo Federal, será aberta uma linha de crédito
no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal
e em outros bancos públicos ou privados que
desejarem participar do programa, para que as
pessoas possam parcelar suas dívidas, já com
o desconto dos juros e multas, em até 36 vezes
e com três meses de carência para começar a pagar.
Como a dívida média de cada brasileiro, sem os juros
absurdos, é de aproximadamente R$ 1.400,00,
cada parcela ficará abaixo de R$ 40,00 por mês.
A partir do momento em que a pessoa assinar
o contrato de parcelamento da dívida, o seu
nome já será retirado do cadastro.negativo.

6
E O QUE ACONTECERÁ SE AS
PESSOAS NÃO PAGAREM O
PARCELAMENTO FEITO PELO
GOVERNO? O GOVERNO VAI
PERDER DINHEIRO?
Não. O Programa Nome Limpo vai organizar
os devedores em grupos de 5 ou 10 pessoas,
que se responsabilizam umas pelas outras.
É o sistema de Aval Solidário. Se uma pessoa
do grupo não pagar a sua prestação, os outros
membros se responsabilizam pelo pagamento.
O Aval Solidário já existe em diversas
experiências bem-sucedidas de microcrédito.
Aqui no Brasil, um dos exemplos mais antigos
é o Programa CrediAmigo, do Banco do
Nordeste (BNB), que funciona há muitos anos
e tem uma taxa de inadimplência muito baixa,
da ordem de 1,4%.

7
POR QUE O
PROGRAMA
NOME LIMPO
É IMPORTANTE?
Além de devolver a dignidade aos 63 milhões
de brasileiros que hoje estão enfrentando
a humilhação de estar com o nome sujo,
o Programa Nome Limpo vai dar um grande
impulso à economia, trazendo de volta para
o consumo milhões e milhões de famílias.
O consumo das famílias é um dos principais
motores da economia.
Quando as famílias consomem, o comércio
vende, a indústria produz, os empregos são
criados, o Governo arrecada e a economia
cresce. É aquela história: quando a economia
melhora, tudo melhora!

CIRO GOMES.
O CANDIDATO QUE
TEM AS MELHORES
PROPOSTAS.
Conheça, aqui, os primeiros
compromissos de Ciro Gomes Presidente:
■ Ajudar a limpar o nome dos 63 milhões
de brasileiros que estão no SPC;
■ Criar 2 milhões de empregos em
1 ano, com a reativação de obras paradas
em todo o Brasil, e um grande programa
de saneamento básico e construção de
moradias populares;
■ Implantar, progressivamente,
Creches de Tempo Integral para
crianças de 0 a 3 anos;
■ Levar a Escola Profissionalizante de
Tempo Integral para o Ensino Médio,
protegendo e preparando os nossos
jovens para o futuro.

O BRASIL
QUE EU QUERO
É UM BRASIL
COM CIRO

