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Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2019.
Ao
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
(Promotorias de Defesa da Cidadania)

PR-RJ-00113330/2019

Eu Feliciano José dos Santos Rodrigues, Brasileiro, Casado, maior 
de 74 anos, Aposentado, Identificação (acima). Residente à Rua Grão 
Pará, 63/504, Bairro Engenho Novo, nesta cidade, CEP 20715-010. 
Fone residencial (21)2241 3231, celular 55-21-97111.0186, email 
iustica0nainiustica@gmail.com ou fi1945@hotmail.com. Vem 
respeitosamente Pedir apuração junto as autoridades competentes, do 
fato como atesta os impressos apenso mais o links referenciados a 
saber: https://www.iurometro.com.br/ em 31/12/2018 totalizou
466.687.472.086,59 quatrocentos e sessenta e seis bilhões. Em 
31/12/2019 projeta-se um valor acima de 540 quinhentos e quarenta 
bilhões equivalendo a 74 bilhões pago a maior. No próximo link 
determina a taxa de juros usadas em nossos cálculos de 6% seis por 
cento ao ano, no item seguinte a taxa vigente. 
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/07/31/bc-decisao- 
iuros-selic.htm, em 19/9/19
baixa para 5,5%, https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/16857/nota, iuros 
maior de 6%

folha de S.PAUL0 q u j nta-fei ra, 17 de maio de 2018 - Banco Central surpreende e 
mantém iuros em 6,5%, Com alta dólar, Copom encerra ciclo de 
redução da Selic. Em 19/9/19 iuros passa à 5,5%. Continuamos 
pagando 6%.

mailto:justi%c3%83%c2%a7a0nainjustica@gmail
https://www.jurometro.com.br/
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/07/31/bc-decisao-juros-selic.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/07/31/bc-decisao-juros-selic.htm
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/16857/nota
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540 bilhões significa uma divida de nove trilhões. 74 bilhões significa um empréstimo 
ao BRASIL de 1.233 um trilhão e duzentos e trinta e três bilhões.

Os números estratosféricos (acima de todos os limites). A falta de numerário 
alardeada por todos dirigentes públicos. Onde funcionários ficam sem 
pagamento, o assalariado tem seus proventos achatados em fim a desgraça 
macula nossas crianças, condenando-as a infelicidade.

É urgente saber quem tem: tanto dinheiro para emprestar, recebe tanto juros, 
administra os recursos, onde ficam esses recursos e necessário providencias 
rápidas e precisas inclusive o nome desses operadores, que não podem ficar 
impunes.

O inimaginável acontecendo, 
inevitável ver abaixo:

"PROJEÇÃO do "CAOS". § Jornalista Rg,39782RJ 
http://felicianojose. com

JUROMETRO 2018 Em Bilhões: 466.687.472.086,59 
INPOSTÔMETRO 2018 Em Trilhões: 2.388.541.448.792,42

FIESP ICIESP
FIESP
CIESP

0 JUROMETRO

ESTE ANO, 0 GOVERNO JA GASTOU PAGANDO JUROS

Navegue até chegar aos valores do IMPOSTÔMETRO
0 1 / 0 1 / 2 0 1 9

Até:

31/ 10/2019

2 0 6 2 0 7 9 0 4 0 6 8 3

Ignorando os princípios acadêmicos, uso os vivenciados, 
partindo dessa premissa, a demonstração informatizada 
é incontestável.

http://felicianojose.com/f1/x02Eco.htm
http://felicianojose
https://www.dicio.com.br/academico/
https://www.dicio.com.br/vivenciado/
https://www.dicio.com.br/premissa/
https://www.dicio.com.br/incontestavel/
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PROJEÇÃO: simplificando, usaremos apenas os BILHÕES. 
450 divide por 304 (dias transcorridos), = 1,48 vezes 365 
(dias do ano) = 540 menos 466 (pagos em 31/12/2018), = 74 
Bilhões, pagos a mais em 31/12/2019.
Valor agregado, à divida. 74 bi: Divide por 6% (media 
relativa dos juros pagos ao ano), = 12,333 vezes 100 = 
1.233 (um trilhão duzentos e trinta e três bilhões). 
Totalizando a divida: 540bi. divide por 6 = 90Bi. vezes 100 = 
9Trilhões. Esperado para 31/12/2019.

R$. 9.000.000.000.000,00 (nove trilhões).

Arrecadação esperada em 31/12/2019 = 2.472 (dois trilhões 
quatrocentos e setenta e dois bilhões).

E c o n o m i c o  M ercad os

B ílionáríos p erd em  U S$ 3 8 8  bilhões no m undo, mas 
ganham  U S$ 3 bilhões no Brasil
Segundo relatório, 2,1 mil pessoas somavam U5$ 8,5 trilhões em riquezas em 
2018, Os EUA continuam como o país com maior número de bilionários

https://economia.iq.com.br/mercados/2019-11-10/bilionarios-perdem-us-388-bilhoes-
no-mundo-mas-ganham-us-3-bilhoes-no-brasil.html

O ano passado não foi bom para os donos das maiores fortunas do mundo, revela relatório "O efeito 
bilionário", elaborado pelo banco suíço UBS e pela consultoria PwC No total, os bilionários perderam US$ 388 
bilhões em 2018, a primeira queda registrada desde 2015, e o seleto grupo perdeu 57 integrantes, fechando o 
ano com 2.101 pessoas com mais de um bilhão de dólares. No Brasil, mesmo com a crise econômica, o número 
de bilionários cresceu de 42 para 58, e a fortuna conjunta deles aumentou de US$ 176,7 bilhões para US$ 179,7 
bilhões.
Mesmo com as perdas, os 2.101 bilionários possuíam em 2018, juntos, US$ 8,5 trilhões. Isso representa 10% do 
produto interno bruto de todo o planeta em 2018, que foi de US$ 85,8 trilhões, segundo o Banco Mundial. A 
queda no ano passado, de 4,3%, foi a primeira desde 2013. No período, entre 2013 e 2018, a fortuna dos 
bilionários cresceu 34,5%.

Aguardando uma pronta resposta, quanto a veracidade dos fatos bem quanto a 
magnitude dos valores aqui reportados. Trata-se do futuro da nossa nação. Não 
podemos dar as costas a irresponsabilidade aqui demonstrada.

É importante resaltar o mais estranho. O procedimento de nossas autoridades, ao 
se aterem apenas aos gastos pagos ou pagamentos aos operadores empossados 
por indicação política. Delega-se a segundo plano o mais importante, que de fato 
é. O tormento para todo assalariado. Que tem o desrespeito a CONSTITUIÇÃO, 
que determina que o salário seja suficiente a sua subsistência e de sua familia.

http://felicianojose.com/fi/x02eco.htm
https://www.dicio.com.br/agregado
http://felicianojose.com/f1/x02Eco.htm
http://felicianojose.com/f1/x02Eco.htm
https://economia.ig.com.br/mercados/2019-11-10/bilionarios-perdem-us-388-bilhoes-no-mundo-mas-ganham-us-3-bilhoes-no-brasil.html
https://economia.ig.com.br/mercados/2019-11-10/bilionarios-perdem-us-388-bilhoes-no-mundo-mas-ganham-us-3-bilhoes-no-brasil.html


P á g i n a  |4

E vê sua esperança destruída. Com a retirada de oito reais do salário em 2018, 
enquanto outras categorias recebiam mais de quatorze por cento. E agora em 
2019 será tirado mais dez reais. A arrecadação tormento do assalariado 
é incólume aos dirigentes atuais.

É importante resaltar algo de minha personalidade, sou um refém do respeito ao 
direito alheio. Sei que em nosso regime de governo as leis são endereçadas aos 
cidadões, embora não atendam aos propósitos legais, em geral precisão ser 
regulamentáveis. Gasta-se 10 na lei e mil na regulamentação.

O Pedido de apuração junto as autoridades competentes, é domínio 
público à página "JUROMETRO" , mostra o total de juros pagos. A forma 
matemática, espero estar bem definida, portanto toda ou qualquer 
apuração ou outra que se fizer necessária, depende apenas de uma 
cadeira e um ponto de INTERNET.

Desde já solicito vossa parcimônia, em minha rebeldia aplacada, com o passar 
das primaveras. Com todo meu respeito.

Heals

A C O M P A N H A M E N T O

JUROMETRO 2018 em miloes INPOSTÔMETRO em triloeB 
466.687,472.086,59 2018- 2.388.541.448.792.42

508 Bi. div. 343 dias = 1,481 vezes 365 dias = 540.565 menos 
466,687 = 73,878 bilhões

JUROMETRO se
ESTE ANO, 0 GOVERNO JÄ GASTOU PAGANDO JUR0S

OVÜl/2019

o?; 12/2019 09/12/2019

2 3 3 5 8 8 9 6 5 1 2 6 9
Trllhâes Bllhòes


