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En dades do ﬁsco defendem tributar os super-ricos
para amenizar a crise econômica com o coronavírus

A pandemia do coronavírus
já contaminou mais de meio milhão
de pessoas no mundo. No Brasil, a doença
vem aumentando o número de ví mas a
cada dia. Na perspec va de arrecadar
bilhões para serem usados contra a crise
econômica, que será aprofundada pela crise
de saúde pública produzida pela doença, quatro en dades
nacionais do ﬁsco propõem tributar os super-ricos.
A proposta é defendida pela Federação Nacional do Fisco
Estadual e Distrital (Fenaﬁsco); Associação Nacional dos Auditores
Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anﬁp); Auditores Fiscais pela
Democracia (AFD); Ins tuto Jus ça Fiscal (IJF); e Federação Nacional
dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais (Fenaﬁm). O Sindicato
dos Fazendários do Recife (Afrem Sindical), entre outras en dades
estaduais e municipais, apoia a inicia va.
As en dades divulgaram um documento, no dia 23/3, com
14 propostas para serem implementadas, com o obje vo de
amenizar os impactos econômicos da Covid-19. A carta explica que o
corte de salários agravará a situação da economia, pois inibirá o
consumo das famílias e haverá menos dinheiro em circulação. O
consenso é: os mais ricos têm que dar a sua contribuição.
A carta aberta tem um conjunto de propostas concretas de
mudanças na tributação nacional com o propósito de apontar fontes
de recursos para ﬁnanciar medidas urgentes para enfrentar os
efeitos da pandemia. Entre elas, a adoção de medidas para
compensar as perdas de receitas tributárias da União, dos Estados e
dos municípios e, simultaneamente, socorrer ﬁnanceiramente o
SUS e garan r renda para os trabalhadores e para as camadas mais
vulneráveis da sociedade.
Conheça as melhores
prá cas da OMS sobre
prevenção ao coronavírus
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O documento pretende
subsidiar o Congresso Nacional, os
governos e a sociedade na busca de
soluções para enfrentar e superar a
grave tragédia humanitária. Ao jus ﬁcar a
proposta, a carta aberta argumenta que o Brasil é o país mais
desigual do planeta. “Quase 30% da renda do Brasil está nas mãos de
apenas 1% dos habitantes do país, a maior concentração do po no
mundo, segundo Thomas Pike y”, explica a proposta dos ﬁscos.
Conheça abaixo algumas medidas. Caso queira conhecer
todas as propostas, acesse o site www.afremsindical.org.br.
· Ins tuição do Imposto Sobre Grandes Fortunas (IGF) - A
proposta sugere a incidência de alíquotas progressivas de 1%, 2% e
3% sobre o patrimônio conhecido, que exceder aos valores de R$
20,0 milhões, R$ 50,0 milhões e R$ 100,0 milhões,
respec vamente.
· Criação da Contribuição Social sobre Altas Rendas das Pessoas
Físicas (CSPF), com incidência imediata sobre rendimentos de
qualquer natureza que ultrapassem a R$ 80 mil reais por mês.
·
Criação de alíquota adicional extraordinária de 30%, com
vigência temporária, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) para as ins tuições ﬁnanceiras. O setor ﬁnanceiro registrou
nos úl mos anos recordes de lucros apurados, apesar da crise
econômica. Somente em 2019, o lucro do setor chegou próximo de
R$ 120 bilhões.

Movimento Simpliﬁca Já
pretende subs tuir
reformas no congresso
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As melhores prá cas indicadas pela OMS para evitar o contágio do Coronavírus
A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, no dia 11
de março, que o surto de coronavírus é uma “pandemia global”.
Diversos países reforçaram suas medidas de isolamento e bloqueio
de fronteiras diante da disseminação da doença. No Brasil, a
situação evolui a cada dia. Por isso, é importante seguir as
recomendações oﬁciais. O comportamento cole vo, seguindo as
orientações médicas, e a mudança de hábitos podem conter a
velocidade de transmissão do vírus e evitar o colapso do sistema de
saúde.
Conheça as melhores prá cas u lizadas pela OMS,
Ministério da Saúde do Brasil e de outros países que são

importantes para o controle do contágio do coronavírus. A
prioridade número 1, de todas as ins tuições públicas e privadas,
deve ser com a saúde e a segurança da população. O Afrem Sindical
também mobiliza esforços para informar sobre a prevenção à
doença.
Na América do Sul, Argen na, Peru e Colômbia já
restringem a entrada de turistas, enquanto, na Europa, Portugal
fechou a fronteira terrestre com a Espanha, o segundo país com
mais casos da doença no con nente (depois da Itália). Nos Estados
Unidos, Nova York e Los Angeles, as duas maiores cidades do país,
anunciaram o fechamento de escolas e bares.

Melhores prá cas de prevenção ao coronavírus:
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O que é coronavírus? O coronavírus ou covid-19 é uma doença respiratória, iniciada na China no ano
passado. Como as pessoas não têm defesas, ou seja, imunidade, para não contrair a doença e nem há
vacinas, a pandemia se instalou no mundo, infectando e matando pessoas. Sabe aquele provérbio
“melhor prevenir que remediar”? Pois bem, ele vale muito para o coronavírus. Prevenção é o melhor
remédio. Negar a existência da doença é a pior opção.
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Prevenção - O que eu posso fazer para evitar o contágio? Médicos epidemiologistas do mundo todo
indicam:
* Lavar as mãos com frequência, com água e sabão;
* Álcool gel. Nem sempre há uma pia por perto, então é bom ter um álcool gel na mesa de trabalho,
principalmente se você trabalha com atendimento ao público, ou até mesmo na sua bolsa, caso precise sair.
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Sintomas - Quais são os sintomas do coronavírus?
Os sintomas são de uma gripe comum. Pode ter febre ou não, tosse e diﬁculdade de respirar. Alguns
pacientes relatam dor, congestão nasal, dor de garganta e diarreia. O sintoma mais grave, nos casos
sintomá cos, é a falta de ar.
Quem sen r falta de ar deve procurar uma unidade médica. Quem sen r apenas coriza, moleza no corpo ou febre
pode ligar para o número 136 e escutar orientações médicas.
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Cumprimentos – É verdade que devo mudar a forma de cumprimentar as pessoas?
Sim. Evitar aperto de mão, abraços e beijinhos. Essa é a recomendação pública dos médicos em todo o
mundo. Vamos respeitar, não é? O maior afeto é se ajudar e reduzir dano aos outros.

Petrônio Magalhães
Adriana Bezerra
Filipe de Pinho e Ana Carolina
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Trabalho - Eu con nuo indo ao local de trabalho, então como qual deve ser o procedimento?
Se ainda não há possibilidade de trabalhar de casa, evite reuniões numerosas. A Organização Mundial
da Saúde informa que valem as mesmas regras de higiene: limpar frequentemente com desinfetante
mesas, teclados, telefones, celulares e outros utensílios de trabalho.
Tanto os locais públicos como privados devem oferecer:
* Local para lavar a mão frequentemente;
* Álcool em gel;
* Ter toalhas de papel descartável;
* Aumentar a frequência de limpeza de corrimões, elevadores e outros lugares de contato intenso com álcool
gel ou solução com água sanitária (9 partes de água para uma de água sanitária).
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Tosse - Se eu tossir, como devo proceder?
O protocolo básico é: tossir cobrindo a boca e o nariz com o cotovelo ﬂexionado, evitar tocar olhos,
nariz e boca, evitar aglomerações e manter distância das demais pessoas, especialmente das que estão
com tosse ou febre.
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Máscaras - Quem deve usar máscaras?
De acordo com o Ministério da Saúde, as máscaras faciais descartáveis devem ser u lizadas por
proﬁssionais da saúde, cuidadores de idosos, mães que estão amamentando e pessoas diagnos cadas
com o coronavírus.
Para os demais, u lizar lenço descartável para higiene nasal é outra medida importante. Deve-se cobrir o nariz e a
boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo.
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Cuidados em Casa - E para os cuidados em casa, como devo fazer com a limpeza?
De acordo com o Ministério da Saúde, se houver álcool em gel, ele também deve ser usado para limpar
objetos como telefones, teclados. Para o resto da limpeza domés ca, recomenda-se a u lização dos
produtos usuais, dando preferência para o uso da água sanitária (misture num balde 9 partes de água e
uma parte de água sanitária) para desinfetar super cies. Para as roupas, limpeza normal.
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Passear - Posso ir a shows, cinema, academia e shopping?.
A recomendação é evitar aglomerações, especialmente para idosos e doentes crônicos. Organizadores
de eventos estão cancelando tudo, por orientação do Ministério da Saúde e aqui, pela Prefeitura do
Recife e Estado de PE. Na Europa, onde a situação em alguns países é crí ca, ganha terreno a campanha
#EuFicoEmCasa.
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Viagem - Eu posso viajar? E se ver voltado de viagem da Europa, por exemplo?
Evitar viagens é prudente. Para quem voltou de locais com muitos casos da doença, a recomendação da
OMS é o monitoramento dos sintomas por 14 dias e a medição de temperatura duas vezes por dia, se
teve contato direto com alguém que teve a doença conﬁrmada, se viajou para um país com muitos
casos conﬁrmados, se, por exemplo, ver um colega de trabalho com a doença conﬁrmada.
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Movimento Simpliﬁca Já é lançado como alterna va
às Reformas Tributárias que tramitam no Congresso
Um movimento in tulado “Simpliﬁca Já” pretende ser uma
alterna va às PECs 45 e 110, que tramitam na Comissão Mista do
Congresso Nacional. A proposta quer descomplicar o Sistema
Tributário Brasileiro e foi lançada pela Associação Nacional dos
Auditores Fiscais de Tributos dos Municípios e do Distrito Federal
(Anaﬁsco) e pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças
das Capitais (ABRASF), além de associações que representam
auditores ﬁscais, contabilistas e agentes ﬁscais de renda. A
divulgação do movimento ocorreu antes de começar a pandemia do
coronavírus no Brasil.
Para o presidente do Sindicato dos Fazendários do Recife
(Afrem Sindical), Fábio Macêdo, a proposta do Movimento
Simpliﬁca Já é a mais segura. “Ela atenderá aos princípios discu dos
nas PECs que tramitam no Congresso e trará a simpliﬁcação
almejada, sem um possível aumento da carga tributária. Neste
momento do país, necessitamos de segurança para crescer, gerar
emprego e renda”.
Para Cássio Vieira, presidente da Anaﬁsco, o recém lançado
Movimento Simpliﬁca Já nasceu após anos de estudos técnicos para
melhorar o sistema e promete reduzir de forma imediata "99,9%
dos tributos sem riscos".
"Nosso interesse é estudar melhorias no Sistema Tributário
Nacional, mas com atenção especial aos reﬂexos que qualquer
mudança pode impactar na vida do cidadão", aﬁrma Vieira. Essa
proposta do Simpliﬁca Já, de acordo com o presidente da Anaﬁsco,
inclui transformar o IPI em um imposto sele vo, uniﬁcando PIS e
Coﬁns em uma contribuição federal de valor agregado. Também
prevê a uniﬁcação dos 27 ICMs dos estados e os 5.570 ISSs dos
municípios em uma só legislação nacional, especíﬁca para impostos
estaduais e para municipais.
Para as en dades que criaram o movimento Simpliﬁca Já, as
atuais propostas pioram o atual “manicômio tributário", ao criar
mais um imposto nacional (IBS), além dos quase 6 mil tributos
existentes sobre o consumo por mais de uma década - o que deve
gerar mais complexidade, menos segurança jurídica, menos
inves mentos e mais desemprego.
Cássio Vieira argumenta que manter todos esses tributos
por mais 10 anos, conforme prevê a PEC 45, com um PIB variável e se
mantendo em níveis baixos é impra cável. "Nossa proposta prevê
'queimar' essas alíquotas e inﬁnitas obrigações acessórias e criar
uma única legislação que, entre outras coisas, prevê a tributação no
des no, e não na origem, e isso irá acabar a guerra ﬁscal",
argumenta.

No atual modelo, o ICMS é o "vilão", segundo Vieira, já que
contribuinte enxerga apenas um sistema tributário, mas na verdade
paga um imposto sobre outro. O estudo da Anaﬁsco também mostra
que o ICMS é campeão em isenções ﬁscais, em contencioso
tributário, e responde por 59% da má colocação do Brasil no ranking
"Doing Businesss 2020", do Banco Mundial, por atrapalhar a
compe vidade de setores como a indústria.
O movimento Simpliﬁca Já também prevê a criação de uma
Nota Fiscal única, em âmbito nacional, tanto para serviços como
para mercadorias, para que a arrecadação seja repar da entre
União, estados e municípios, com uma guia padronizada de
recolhimento, que pulveriza o pagamento desses impostos para
cada ente federado. “Prevendo essa base ampla de tributação, se
todas as a vidades pagarem impostos, cada uma pagará menos,
individualmente”, conclui Vieira.
Já para consumidores de baixa renda, a proposta prevê
devolução parcial dos tributos pagos. "A ideia é criar instrumentos
para evitar aumento da carga tributária sobre o consumo,
viabilizando empreendedorismo e desenvolvimento sustentável",
lembra o presidente da Anaﬁsco.

Serviço:
Leia a proposta Simpliﬁca Já h ps://simpliﬁcaja.org.br
Conheça, nesse vídeo, como é a Proposta do Simpliﬁca Já:
h ps://www.youtube.com/watch?v=KMcgmWpjG5I
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