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Justiça social às avessas:
menos impostos para os ricos

Por acreditar que já está com a aprovação da
Reforma da Previdência garantida, o governo Jair Bolsonaro (PSL) resolveu atacar em
outra frente contra a classe trabalhadora.
Com a mesma mentira de que o Brasil só
voltará a crescer economicamente com a
implementação de mudanças, que só beneﬁciam os empresários, agora o governo fala
na reforma Tributária. Mas ao invés de aliviar os impostos para quem ganha menos e
cobrar dos que detém maior poder econômico, contribuindo assim para uma melhor
distribuição de renda e justiça social, eles
caminham no sentido contrário.
Pelo que tem se tornado público, o
objetivo principal da reforma de Bolsonaro é
a desoneração da folha de pagamento dos
empresários e não um sistema tributário
mais justo. Inicialmente se pensou em uma
nova CPMF. No entanto, como era de se esperar, diversas vozes se levantaram contra o
imposto. Grandes empresários sonegado-

res, pastores de igrejas, políticos corruptos e
integrantes de milícias são terminantemente contrários.
Por hora, a CPMF parece que foi colocada para baixo do tapete, mas a ideia principal
de desonerar os empresários não. O relator da
proposta em discussão no Senado Federal,
deputado Roberto Rocha, aﬁrmou que está
buscando um caminho para a desoneração.
O governo também pensa em substituir os tributos federais (IPI, PIS/Coﬁns, IOF
e salário educação), cobrados pela União
sobre o consumo, pelo Imposto sobre Valor
Agregado (IVA), que poderá ter uma alíquota
de 11% a 15%. Também estuda a junção do
ICMS (estadual) e do ISS (municipal). Sobre o
Imposto de Renda, o governo quer eliminar
deduções sobre os gastos com saúde e educação, o que irá afetar todos os brasileiros.
Em troca, reduziria a alíquota máxima de
27% para 25%, o que é uma compensação
muito baixa.

