NÃO VAMOS PAGAR
A CONTA DE NOVO
A proposta de “reforma tributária”, enviada em 10 de agosto pelo
governador Eduardo Leite (PSDB) para a Assembleia Legislativa, é ruim
para quem produz, vende e consome. Não corrige injustiças. O imposto
que o pobre paga sobre o litro de leite vai continuar sendo o mesmo que
paga o rico, que ganha muito mais. Isso é injusto e só concentra renda na
conta dos ricos.
Trata-se, pois, de um novo tarifaço e de forma deﬁnitiva. Se os
deputados estaduais aprovarem, haverá aumentos de ICMS na cesta
básica de alimentos e até de medicamentos, dentre outros produtos,
prejudicando os agricultores familiares e os trabalhadores e as
trabalhadoras que consomem, especialmente os mais pobres.
O pacote do governo aumenta também o IPVA dos carros e a taxação das
micro e pequenas empresas. Não vamos pagar a conta outra vez.

CESTA BÁSICA VAI FICAR MAIS CARA
Haverá aumentos de ICMS escalonados de 2021 a 2023.

Leite, ovos, maçãs, peras e pão francês
Hoje isentos passam para 12% em 2021 e 17% em 2023
Hortifrutigranjeiros
Hoje isentos sob para em 12% em 2021 e 17% em 2023
Carne de aves e suínos, feijão e café
Sobem de 7% para 12% em 2021
Erva-mate
Sobe de 7% para 12% em 2021 e 17% em 2022

Gás de Cozinha
Sobe de 12% para 17% em 2021. Aumento de 47% no preço.

Vinho e cachaça
Sobe de 18% para 25% em 2021. Aumento de 41% no preço.

IPVA VAI AUMENTAR
E CARRO VELHO VAI PAGAR TAMBÉM
O tarifaço do governador é cruel
com os motoristas. Prevê
aumento do IPVA. A alíquota de
carros e camionetes até 20 anos
vai subir de 3% (hoje) para 3,5%.
Além disso, cerca de 1,4 milhão
de veículos, de 20 a 40 anos, hoje
isentos, passarão a pagar o IPVA.
Isso vai atingir Fusca, Kombi e
Chevette, dentre outros. E o
benefício do Bom Motorista vai
diminuir.

AGRICULTURA FAMILIAR
Além do aumento do ICMS nos produtos da cesta básica, será
revogada também a isenção dos insumos agrícolas, aumentando o
custo de produção da agricultura familiar.

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
PAGARÃO MAIS ICMS
O tarifaço do Leite acaba com o Simples Gaúcho. Assim, haverá a
revogação do redutor do ICMS a pagar, que hoje favorece micro e
pequenas empresas. Em 2022, só continuará isenta a primeira faixa
do Simples, de receita bruta de até R$ 180 mil por ano.

PRESSIONE OS DEPUTADOS ESTADUAIS
Temos que pressionar os deputados estaduais para que essa falsa
reforma tributária do Leite não seja aprovada na Assembleia Legislativa.
Mande recados pelas redes sociais e marque na paleta os deputados e seus
partidos que apoiarem o tarifaço. E nas eleições municipais não vote nos
seus candidatos a prefeito e vereadores.
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