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ACORDA BRASIL!
Se ficarmos calados,
governo vai continuar
nos roubando!

ROUBANDO!

Salários de até
R$ 3.556,56 deveriam
ser isentos de IR
A tabela usada pelo governo para
cobrar imposto de renda é um grande
roubo! Essa tabela está sendo atrasada
de propósito pelo governo para roubar
muito dinheiro do seu salário! O correto
seria que ela fosse atualizada todos os
anos levando em conta a inflação, o que
não acontece há 22 anos. Veja só o roubo:
Enquanto a inflação subiu mais
de 200% nestes anos, a tabela só foi
corrigida em 109%. Ou seja, estamos
pagando quase o dobro de imposto!! Um
absurdo!!
Com esse atraso da tabela, hoje

quem ganha mais do R$ 1.903,99 já é
obrigado a recolher o imposto de renda.
Ou seja, a maioria dos brasileiros paga
INJUSTAMENTE este imposto por uma
manobra criminosa do governo.
Segundo um completo estudo feito
pelos Auditores Fiscais da Receita Federal,
se a tabela não fosse manipulada, quem
ganha até R$ 3.556,56 estaria isento de
imposto de renda, mas está pagando
cerca de R$ 180 por mês. De acordo com o
estudo, cerca de 33 milhões de brasileiros
deixariam de ser roubados pelo governo
se a tabela fosse corrigida sem roubos!!

VEJA QUEM SÃO OS POLÍTICOS
QUE MAIS SONEGAM IMPOSTOS
NO BRASIL!
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ELES ESTÃO
MANIPULANDO
A TABELA PARA
MANTER TUDO
ATRASADO E
MORDER MUITO
MAIS DINHEIRO
DO SEU SALÁRIO!!
Se a tabela não estivesse
sendo manipulada,
salários de até R$ 3.556,56
estariam isentos, mas
seguem pagando R$ 178,68
por mês de IR.

MUITO IMPOSTO
PARA POUCO
RETORNO!
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É impressionante o quanto o governo rouba do trabalhador brasileiro
quando o assunto é imposto de renda.
Basta olhar para a famosa tabela do
imposto para ver o quanto estamos
sendo prejudicados pela manobra do
governo, que insiste em não corrigir
essa tabela há 22 anos.
Enquanto alivia a vida dos empresários e bancos estrangeiros — perdoando suas dívidas, isentando impostos
e tentando impor o corte de direitos
trabalhistas —, segue obrigando o
trabalhador a pagar impostos injustos e
que não condizem com a realidade! Se o
governo não fizesse essa falcatrua toda,
os trabalhadores teriam hoje muito mais
dinheiro para consumir e seguir movendo
a economia do Brasil!
Pagamos caro! E tudo isso pra que?
Para encher o bolso deles, políticos e
grandes empresários! E o que temos de
retorno? Quase nada! Temos uma saúde
pública precária, péssima infraestrutura,
estradas horríveis e educação pública
sucateada.
Acorda Brasil! É preciso resolver isso
já! O povo brasileiro não pode mais ser
roubado! Precisamos nos unir em torno
disso e cobrar do governo a correção
imediata dessa tabela de Imposto de
Renda. Se ficarmos calados, na morninha, aqueles lá de cima que não pagam
impostos vão continuar não pagando e
nós, que pagamos esse absurdo, vamos
pagar ainda mais!

ENQUANTO TIRA DO SEU SALÁRIO,
TEMER ISENTA PETROLEIRAS
INTERNACIONAIS
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MUITO IMPOSTO

E POUCO RETORNO

Hoje no Brasil pagamos uma das maiores cargas de
impostos do mundo e o que temos recebido em troca?
Quase nada! Segundo um levantamento que leva em conta
o Índice de Retorno de Bem Estar à Sociedade (Irbes), entre
30 países com maior carga de impostos do mundo, o Brasil
é o que oferece o pior desempenho em retorno de serviços
públicos à população.
Então o que o governo tem feito com os nossos impostos?

VEJA ABAIXO A CARGA DE IMPOSTOS NOS OUTROS PAÍSES E QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DISSO PARA A POPULAÇÃO:

BRASIL

32%

DE IMPOSTO

SUÍÇA

25%

DE IMPOSTO

ESTADOS
UNIDOS

25%

DE IMPOSTO

CANADÁ

30%
DE IMPOSTO

IRLANDA

29%

DE IMPOSTO

• Último lugar no Ranking de Eficiência dos serviços
em saúde da Bloomberg
• Penúltimo lugar no Ranking de Educação da OCDE
• Antepenúltimo lugar no Ranking de Competitividade
e Infraestrutura do Fórum Econômico Mundial
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O POVO PAGA O QUE OS
POLÍTICOS SONEGAM
Enquanto o povo sofre com o governo mordendo boa parte do seu salário no mês, muitos
políticos acumulam milhões de reais em patrimônios sonegando impostos. E você acha que o
governo tem se esforçado para cobrar o que eles devem? Não mesmo!

CONHEÇA OS MAIORES POLÍTICOS DEVEDORES DE IMPOSTOS:
FERNANDO COLLOR

MARINALDO ROSENDO

• Eleito o melhor país do mundo em 2017

SENADOR PELO PTC-AL

DEPUTADO PELO PSB-PE

• País com o melhor índice de qualidade de
infraestrutura do mundo

DEVE:

DEVE:

JADER BARBALHO

ELCIONE BARBALHO

• Está no TOP 10 de melhores índices de serviços de
saúde do mundo, segundo a Bloomberg

R$ 239.952.851,00

R$ 143.191.869,00

• Maior economia do mundo

SENADOR PELO PMDB-PA

SENADORA PELO PMDB-PA

• Educação pública de qualidade atende a maioria
esmagadora dos jovens

DEVE:

DEVE:

ALFREDO KAEFER

NEWTON CARDOSO JR.

• 4ª lugar no Ranking Mundial de Competitividade e
Infraestrutura
• 10º melhor sistema de saúde dos países
desenvolvidos no ranking da Commonwealth Fund
• Educação pública, gratuita e de qualidade para
todos os jovens
• Saúde eficaz, pública e de qualidade segundo
levantamento da Agência “A Pública”

R$ 94.346.782,00

R$ 84.504.164,00

DEPUTADO PELO PSL-PR

DEPUTADO PELO PMDB-MG

DEVE:

DEVE:

R$ 56.050.676,00

R$ 55.686.313,00
Fonte: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 2017

• 8º melhor índice de desenvolvimento (IDH) do
mundo
• Está entre os 20 países do mundo onde se considera
que existe uma democracia plena
• Está entre as 20 melhores educações públicas do
mundo segundo a OCDE

IVO CASSOL

SENADOR PELO PP-RO

DEVE:

R$ 19.459.557,00

www.simec.com.br

Curitiba, Maio de 2018 - Ed. 886 - Pág. 4

FALCATRUA DE TEMER!

COBRA IMPOSTO DO POVO, MAS

ISENTA R$ 1 TRILHÃO DAS PETROLEIRAS
INTERNACIONAIS
ENQUANTO MICHEL TEMER E SUA EQUIPE ECONÔMICA TIRAM
CADA VEZ MAIS DINHEIRO DE IMPOSTOS DOS SALÁRIOS DOS
TRABALHADORES, PETROLEIRAS INTERNACIONAIS COMO A SHELL
E EXXON RECEBEM ISENÇÃO DE R$ 1 TRILHÃO DE IMPOSTOS
Por meio de uma Medida Provisória (MP
795), o governo Temer concedeu inúmeros
benefícios fiscais a empresas petrolíferas
estrangeiras que atuarão em blocos das
camadas pré-sal e pós-sal, inclusive por
meio de isenções para importação de
máquinas e equipamentos.
A MP que foi apelidada de “MP do
Trilhão”, já vai impor perdas da ordem de R$

1 trilhão à União nos próximos 25 anos, em
decorrência da isenção fiscal. Ou seja, além
de entregar para os gringos praticamente de
graça as nossas riquezas naturais, Michel
Temer ainda vai abrir mão de uma bolada em
impostos dessas empresas.
Obviamente, quem vai pagar esse
prejuízo somos nós trabalhadores, com mais
arrocho e impostos deste governo pilantra.

QUANTO MENOR SEU SALÁRIO,
MAIS IMPOSTO VOCÊ PAGA
ISSO PORQUE COBRAMOS
IMPOSTOS NAS COISAS
ERRADAS! ENQUANTO
PAÍSES MAIS
DESENVOLVIDOS
COBRAM IMPOSTOS
EM CIMA DO LUCRO,
BRASIL CONTINUA
COBRANDO IMPOSTO
SOBRE O CONSUMO
Ao invés de seguir a lógica dos
países desenvolvidos e cobrar o
imposto de fato sobre a renda e
sobre o lucro, taxando assim grandes
fortunas e deixando em paz o bolso do
trabalhador, o Brasil segue no caminho
contrário e pratica impostos em cima
do nosso consumo.
Ou seja, ao cobrar esse tipo de
imposto, um trabalhador comum sofre
bem mais do que um rico empresário, já
que pagarão o mesmo tanto de imposto
por um produto, mesmo tendo rendas

IMPOSTOS ALTOS PARA PEQUENOS
E MÉDIOS EMPRESÁRIOS
DERRUBAM A ECONOMIA
JUNTO COM AS INJUSTIÇAS COMETIDAS PELO GOVERNO COM O
BOLSO DO TRABALHADOR, MICHEL TEMER TAMBÉM PREJUDICA
PEQUENOS E MÉDIOS EMPRESÁRIOS COM ALTOS IMPOSTOS

tão diferentes. Isso quer dizer que, ao
pagar imposto sobre o consumo, a
“mordida” do governo representa bem
mais no salário do trabalhador do que
no lucro de um rico empresário.
Cobrar imposto sobre o lucro
aqueceria cada vez mais a economia,
pois estimula o consumo, aumentando
assim a produtividade das empresas,
os lucros dos empresários, gerando
mais empregos e renda, atraindo assim
cada vez mais investimentos para o
nosso país.

Basta olhar para o volume de
impostos cobrados de pequenos e médios
empresários para saber que eles também
estão sendo roubados pelo governo assim
como o trabalhador.
Enquanto oferece perdões e isenções
para grandes empresas internacionais,
Temer segue tirando o couro de quem mais
gera emprego no Brasil e que de fato move
a economia. Ou seja, uma grande injustiça!!

BUROCRACIA TAMBÉM DIFICULTA A VIDA DOS EMPRESÁRIOS

Isso acontece porque nas pequenas e médias empresas, que conta com menos funcionários,
a responsabilidade burocrática fica na mão de poucos. Ou seja, a empresa corre o risco de
tornar o pagamento de impostos como o centro das atenções do seu funcionamento. Estimase que, por ano, as empresas gastem cerca de 2.600 horas só para resolver a burocracia
referente aos impostos.

FACILITAR A VIDA DE PEQUENOS E MÉDIOS
EMPRESÁRIOS, QUE JUNTO COM OS TRABALHADORES
MOVEM A ECONOMIA DO BRASIL, É URGENTE!!

