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NIARA Campanha Tributar os Super-Ricos

Niara é o nome da personagem criada para explicar as 
distorções na cobrança de impostos no Brasil, onde os 
pobres pagam proporcionalmente muito mais tributos que 
os ricos, gerando profunda concentração de renda. 
É uma pré-adolescente negra que mostra as injustiças de 
forma simples, ao estilo de personagens em quadrinhos 
como Rango, Armandinho e Mafalda (Argentina). 
Foi criada pelo cartunista Renato Aroeira a convite da 
campanha Tributar os Super-Ricos e teve a primeira tirinha 
publicada em dezembro de 2020. 
Após um ano de publicação ininterrupta todas as sextas-fei-
ras, somando mais de 50 histórias de diferentes temas com 
linguagem simples, a mascote Niara ganha versão impressa.
As tiras são semanais e abordam assuntos da vida nacional e 
suas relações com a necessária mudança da estrutura tributá-
ria, ação fundamental para promover justiça fiscal, num país 
que ocupa a nona posição de maior  desigualdade social no 
mundo. O 1% mais rico detém quase 50% da riqueza nacional.
Os quadrinhos são publicados nas redes sociais da campa-
nha e das entidades apoiadoras e ainda estão acessíveis no 
link https://ijf.org.br/niara/

A mascote da campanha 
Tributar os Super-ricos

É um movimento nacional para promover justiça fiscal, propondo 
medidas urgentes para reduzir impostos aos mais pobres e peque-
nas empresas e aumentar para altas rendas e grandes patrimônios. 
A campanha estima arrecadar R$ 300 bilhões ao ano tributando 
apenas 0,3% mais ricos, o que representa apenas 59 mil pessoas 
entre 210 milhões de brasileiros. 
As propostas de alterações legislativas tributárias foram protocola-
das no Congresso Nacional em setembro de 2021, etapa central do 
movimento.
A campanha teve sua primeira fase iniciada em abril de 2020 com 
a redação dos projetos; reforçada na segunda fase recebendo o 
apoio de mais de 70 organizações nacionais. 
A terceira etapa foi o início da tramitação dos projetos no Parla-
mento a partir do protocolo realizado pelo mandato do deputado 
Pedro Uczai (PT/SC) com apoio de mais de 60 deputados de quatro 
partidos, com o reforço da Associação Nacional em Apoio e Defesa 
dos Direitos das Vítimas da Covid-19 – Vida e Justiça.
Foram agregadas duas medidas fundamentais nessa fase: a vincu-
lação de parte dos recursos arrecadados a políticas públicas para 
atender as vítimas da covid-19 e a criação de uma contribuição 
sobre agrotóxicos, destinando verbas à saúde em contrapartida ao 
adoecimento pelo uso de venenos na agricultura. 
A Associação Vida e Justiça se dedica a apoiar as vítimas da co-
vid-19, frente às sequelas da doença e também aos 130 mil órfãos.
Ainda falta colocar em tramitação duas Propostas de Emenda à 
Constituição (PEC), em fase de coleta de assinaturas de parlamen-
tares, para a implementação total das propostas. 
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Principais propostas 
• Correção das distorções do Imposto de Renda da Pessoa Física 
(IRPF) – revogação da isenção dos lucros e dividendos distribuí-
dos, fim da dedução para juros sobre o capital próprio, elevação do 
limite de isenção para baixas rendas e criação de nova tabela de 
alíquotas progressivas. O limite de isenção passa a ser de R$ 
2.862,00 e haverá quatro novas alíquotas, de 30, 35, 40 e 45%; a 
última para rendas mensais acima de R$ 76 mil. Essas medidas 
atingem 0,3% dos contribuintes e permitem desonerar os 
trabalhadores com rendas mais baixas ou intermediárias em 
cerca de R$ 16 bilhões, e ampliam a arrecadação em quase R$ 160 
bilhões (PL 3067/2021);

• Instituição do Imposto Sobre Grandes Fortunas (IGF) para 
riquezas das pessoas físicas que ultrapassarem a R$ 10 milhões, 
possibilitando arrecadação de mais de R$ 40 bilhões (PLP 
130/2021).

• Elevação da alíquota da Contribuição Social 
sobre Lucro Líquido (CSLL) do setor financeiro e 

do setor extrativo mineral, setores que 
tiveram aumento de lucros mesmo em tempos 
de crise econômica. Aumenta a arrecadação 
em cerca de R$ 31 bilhões (PL 3066/2021).

• Alteração da legislação para retirar o IRPJ e 
a CSLL da composição dos tributos sobre as 

microempresas e empresas de pequeno porte, 
nas faixas de receitas inferiores a R$360 mil 

anuais, promovendo redução substancial das suas alíquotas 
nominais que pode chegar a quase 60%. Essa medida beneficiará 
diretamente quase 900 mil microempresas, que representam 
cerca de 75% do total das empresas optantes pelo Simples (PLP 
131/2021).

•  Instituição de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi-
co (CIDE-Agrotóxicos), incidindo na produção e importação de 
agrotóxicos e afins, com vista a constituir fundo para financiar 
políticas de apoio e defesa dos direitos das vítimas da Covid-19, bem 
como promoção de políticas de recuperação ambiental e fomento 
da agroecologia (PL 3068/2021).

• Criação da Contribuição sobre Altas Rendas das Pessoas Físicas 
(CSAR), incidindo sobre rendas anuais que ultrapassarem a R$ 720 
mil. Incide sobre a renda de apenas 59 mil contribuintes, podendo 
arrecadar R$ 35 bilhões (PL 3065/2021). Para viabilizar a CSAR, 
está sendo proposta alteração do artigo 195 da Constituição 
Federal, inserindo o inciso V, que prevê a criação de uma nova fonte 
de financiamento da Seguridade Social, a CSAR. Está sendo incluída 
emenda ao artigo 107 das Disposições Constitucionais Transitórias 
para viabilizar a utilização dos recursos arrecadados com a CSAR, a 
CSLL e a Cide-Agrotóxicos no financiamento de projetos em defesa 
dos direitos das vítimas da covid-19 (Proposta de Emenda Constitu-
cional – em coleta de assinaturas).

• Novas regras de repartição de receitas da União com Estados e 
Municípios, acrescendo aproximadamente R$ 83 bilhões para os 
Estados e R$ 54 bilhões para os Municípios (Proposta de Emenda 
Constitucional – em coleta de assinaturas).
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Chegou a #NIARA, nossa mascote
▶ Esta foi a primeira tirinha da Niara publicada 
em dezembro de 2020. E toda a semana ela veio 
nos contar novas histórias. 
▶ As razões da concentração de renda, porque os 
mais pobres pagam mais impostos do que os 
ricos, o injusto  congelamento dos investimentos 
sociais por 20 anos, a falácia do teto de gastos que 
prejudica os mais pobres, os prejuízos das 
reformas,  o fim do Bolsa Família, o auxílio 
emergencial, a volta ao mapa da fome, os recordes 
de desemprego e as ameaças à democracia 
fizeram parte das pautas tratadas por Niara. 
▶ Racismo, desigualdade de gênero,  desmata-
mento,  ataques aos indígenas, agrotóxicos 
também ganharam desenhos com muita pedago-
gia com humor. 
▶ Com apoio de um conselho editorial, o cartunis-
ta Aroeira mostra com seu traço um retrato das 
importantes questões que precisam ser conheci-
das e enfrentadas e que ganham voz e expressão 
pela menina esperta e atenta ao seu mundo. 
▶ Com sua determinação, Niara semeia consciên-
cia, atitude e alternativas para reduzir as desigual-
dades. E ela sabe que o caminho é a justiça fiscal!

Atendimento às vítimas da covid-19
Os super-ricos são poucas pessoas com muita 
riqueza acumulada e fortunas superiores a US$ 1 
bilhão (dólares). O país tem mais de um milhão de 
pessoas que recebe salário de R$ 135 mil por mês e 
tem patrimônio médio declarado de R$ 7 milhões. 
Os super-ricos são praticamente isentos de imposto 
de renda como pessoa física. A renda do capital e as 
heranças têm baixa tributação, enquanto os mais 
pobres pagam proporcionalmente muito mais 
impostos. O Imposto sobre Grandes Fortunas consta 
na Constituição desde 1988 e é o único imposto 
previsto ainda não cobrado. 
No total, o Brasil tem 315 bilionários. Segundo a 
Revista Forbes, o ranking registrou número recorde 
de novos bilionários: são 40 a mais do que em 2020, 
mesmo com os impactos da pandemia do coronaví-
rus que matou mais de 600 mil pessoas. O patrimô-
nio dos bilionários, juntos, é de R$ 1,9 trilhão neste 
ano.
Entre os dez maiores bilionários brasileiros há 
apenas pessoas brancas e uma única mulher, a viúva 
de Joseph Safra, Vicky Sarfati Safra. 
Esta injustiça fiscal e social histórica somente será 
corrigida com a tributação sobre as fortunas dos 
mais ricos.

Quem são os super-ricos? 
Os projetos defendidos pela Campanha Tributar os Super-Ri-
cos foram redigidos antes da pandemia. Com o impacto da 
doença, as propostas foram atualizadas para garantir recursos 
às vítimas da covid-19. 
Complicações vasculares, fibrose pulmonar, insuficiência 
renal aguda, ansiedade, depressão, insônia, inflamação no 
cérebro, problemas gastrointestinais e dermatológicos podem 
permanecer por tempo indeterminado.
A Cide-Agrotóxicos prevê 50% do produto arrecadado para 
esta finalidade; 25% para ações de recuperação ambiental 
e 25% para fomento à agroecologia. O acréscimo de arreca-
dação decorrente da duplicação temporária da alíquota da 
CSLL do setor financeiro e extrativo mineral, será destinado 
exclusivamente ao financiamento às vítimas da covid-19, 
assim como o valor arrecadado até 31/12/2031 no caso da 
CSAR. Em relação ao Imposto de Renda, no mínimo 5% do 
valor arrecadado deve ter o mesmo destino, assim como a 
arrecadação do IGF, deverão ser destinados 20% para estas 
finalidades.
Compreendendo a gravidade das consequências econômicas, 
sociais e sanitárias, o consenso é a importância de destinar 
parte dos recursos arrecadados aos fundos vinculados à 
saúde. São necessárias novas fontes de arrecadação, mais 
adequadas do ponto de vista ético, ambiental e econômico. 
Com o retorno do país ao mapa da fome, desemprego recor-
de, desmonte de programas sociais, Niara sabe que é preciso 
acelerar a redução da pobreza e das desigualdades sociais. 
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Chegou o Natal, mas não pra todo mundo...
▶ “Anoiteceu, o sino gemeu
A gente ficou feliz a rezar
Papai Noel, vê se você tem
A felicidade pra você me dar

Eu pensei que todo mundo
Fosse filho de Papai Noel
Bem assim felicidade
Eu pensei que fosse uma
Brincadeira de papel

Já faz tempo que eu pedi
Mas o meu Papai Noel não vem
Com certeza já morreu
Ou então felicidade
É brinquedo que não tem…”

▶ Neste Natal, assim como a Niara, vamos pedir 
Justiça Social e um Brasil MELHOR para todos e 
todas!

Ei, ei, feliz 2021! Quero desejar pra você e pra mim um mundo melhor
▶ Como toda criança, NIARA acredita que seus 
desejos podem ser realizados, pois tudo é 
possível para quem se move na direção do seu 
sonho.
▶ As grandes transformações foram gestadas 
por sonhos considerados impossíveis. O mundo 
novo virá, mudanças já estão ocorrendo e 
dependem das “Niaras” dentro de nós. A Terra 
não aguenta mais tanta desigualdade e falta de 
cuidado. Está insustentável!
▶ “Sejamos realistas: peçamos o impossível”. 
Que essa frase célebre, que inspirou o Maio de 
1968, impulsione nosso movimento para 
sermos a mudança que queremos para o 
mundo.
▶ A NIARA acredita que o impossível é a 
realidade que necessitamos. E você? Quais seus 
pedidos para 2021?
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É hora de sermos todos Robin Hood!
▶ Niara leu história de Robin Hood, um herói 
lendário da Idade Média que tirava da nobreza 
para dar aos pobres, explorados e roubados pelos 
super-ricos. Ela e seu amigo viram que pouco 
mudou ao longo do tempo.
▶ O Brasil tem 40 milhões na miséria, 14 milhões 
de desempregados, somos o país mais desigual do 
mundo, e as grandes fortunas não são tributadas. 
Falta dinheiro para a saúde, alimentos, moradia e 
educação.  Falta justiça fiscal!
▶ É preciso ter espírito Robin Hood e reduzir 
impostos para os que sempre pagam tributos e 
taxar altas rendas, grandes patrimônios e heran-
ças.
▶ Niara e seu amigo querem ser Robin Hood! 
▶ Sejamos parte da história, sejamos parte da 
mudança, sejamos Robin Hood, que se vivesse 
hoje, exigiria do Congresso aprovação de tributos 
para os super-ricos!

Por que os pobres pagam mais impostos que os ricos?
▶ Por que os RICOS pagam menos impostos  
que os pobres?
▶ Niara não se conforma que o Brasil seja o 
segundo país que MAIS  CONCENTRA RIQUEZA 
no mundo!
▶ Tributar Os Super-Ricos é uma das formas 
para viver num país mais justo.
▶ Bora com a Niara EXIGIR essa mudança?
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Por que o Brasil é o sétimo país com mais bilionários e mais 
desigualdade?

▶ Você sabia que o Brasil é o sétimo país com mais 
bilionários do mundo? Sim, e também o sétimo país 
com mais desigualdade social do mundo.
▶ Será coincidência?   
▶ Bora cobrar mais imposto dos super-ricos?
▶ Contamos contigo pra ajudar a Niara nessa busca 
por justiça social?

Volta às aulas sem vacina?
▶ Por que retornar à sala de aula se a popula-
ção NÃO ESTÁ IMUNIZADA nem todas as 
escolas preparadas adequadamente para 
receber os alunos COM SEGURANÇA?
Niara nos ajuda a questionar e a entender o que 
é importante.
▶ O que é seguro numa #pandemia?
SEGURO é CUIDAR das pessoas! Isto todo 
mundo precisa APRENDER!
▶ Precisamos de governos comprometidos com 
a vida!
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Pandemia de desigualdade
▶ Super-ricos ganharam muito mais na 
pandemia e explodiu a pobreza.
▶ O governo corta o auxílio emergencial e diz 
que não tem dinheiro.
▶ Não tributa as fortunas e altas rendas e paga 
bem caro pelo apoio do Congresso para não 
cobrar impostos dos ricos.
▶ A roda da desigualdade precisa acabar.
Mais miséria não tem graça!
Tributar os super-ricos já para salvar vidas! 

Viva o SUS!
▶ O Brasil tem um dos melhores sistemas 
públicos de saúde do mundo.
▶ Seria ainda melhor com mais investimento! 
Tanta gente precisando do SUS e tantos 
bilionários pagando muito menos impostos do 
que os pobres.
▶ Quem ganha muito e paga quase nada de 
impostos tem que dar a sua parte!
▶ Niara quer vacina e saúde pra todo mundo, 
já!
▶ É hora de justiça fiscal para salvar vidas!
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Teto de gastos é pegadinha!
▶ Governo proíbe ampliar recursos para saúde, 
educação, seguridade social. É o tal teto de 
gastos…
▶ Suspendeu o auxílio emergencial, que mata a 
fome e retira pessoas da extrema pobreza.
▶ Tudo o que a população precisa tem limite! 
Ricos cada vez mais ricos, sem quase pagar 
impostos!
▶ Aí não tem teto para lucros dos ricos banca-
dos com dinheiro nosso.
▶ Na pandemia, o governo injetou R$ 1,2 
trilhão no setor financeiro, e destinou R$ 322 
bilhões aos mais pobres.
Agora condiciona o pagamento do auxílio à 
retirada de direitos.
▶ Sem pressão no Congresso nada muda!
▶ Seguiremos campeões mundiais… em 
desigualdade…e mortes.
▶ Riqueza sem limite e pobreza sem fim!
▶ Aprovar tributação dos super-ricos é salvar 
vidas!

Renda emergencial sem chantagem!
▶ O governo tem os recursos para pagar a 
renda emergencial sem tomar o dinheiro da 
#saúde e da #educação.
▶ Está fazendo chantagem para tirar ainda 
mais de quem mais precisa e no meio de uma 
pandemia!
▶ Chega de cobrar a conta dos que mais pagam 
impostos!
▶ A saída é tributar os super-ricos, que pouco 
ou nada pagam.
▶ É hora de fazer justiça fiscal e salvar vidas!
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8 de Março! A LUTA É TODO O DIA!
▶ A geração de Rosas e Niaras fortalece a LUTA 
fundamental por igualdade.
▶ Em honra as que vieram antes de nós, 
LUTAREMOS todos os dias.
▶ A ESTRUTURA TRIBUTÁRIA do Brasil 
reforça a DESIGUALDADE de gênero.
▶ Justiça fiscal salva vidas!
▶ Tributar super-ricos é parte da luta feminis-
ta.
▶ Nunca mais caladas!
▶ Nunca mais oprimidas!
▶ Nos queremos VIVAS, livres, sem medo!
▶ Como diria a Rosa (a Luxemburgo), por um 
mundo onde sejamos socialmente iguais, huma-
namente diferentes e totalmente livres!

Desigualdade tributária pune mais as mulheres
▶ O maior volume de impostos recai sobre o 
consumo e são as MULHERES as mais prejudi-
cadas por gastarem mais nesses itens.
▶ Estudos concluem que os 10% das famílias 
mais pobres do Brasil destinam 32% da renda 
disponível para o pagamento de tributos, 
enquanto 10% das famílias mais ricas gastam 
21%.
▶ E a cada dia cresce mais o número de 
mulheres chefes de família.
▶ Assim não dá pra brincar! A balança pende 
mais contra os pobres e as mulheres!
▶ Justiça fiscal também é justiça de GÊNERO!
Tributar os Super-Ricos é salvar vidas e 
promover igualdade!
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Feminicídio tem que acabar!
▶ A epidemia de feminicídios ficou pior na 
pandemia.
▶ Uma mulher é morta a cada nove horas.
▶ Em 2020, 648 mulheres foram mortas só nos 
primeiros seis meses.
▶ Os registros de violência caíram por medo e 
isolamento.
▶ As mulheres convivem com o agressor 
dentro de casa.
▶ Isso tem que acabar!
▶ Niara é uma menina e quer mudar essa 
realidade!
▶ Ela quer o fim da injustiça fiscal e promover 
igualdade social!
▶ Essas são lutas de todas e todos. De todos os 
dias!

Justiça fiscal promove igualdade de gênero
▶ O Brasil é o sétimo país mais desigual do 
mundo.
▶ São as mulheres as que mais sofrem com o 
abismo entre pobres e ricos, com mais desem-
prego, violência e discriminação.
▶ Pobres pagam mais impostos do que ricos. 
Promover justiça fiscal é gerar mais igualdade 
social e melhorar a vida das mulheres, as 
maiores responsáveis em manter as famílias.
▶ Um mundo melhor para as mulheres é um 
mundo melhor para todos.
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Justiça Fiscal fortalece a democracia
▶ A Niara nos lembra que de geração em 
geração, de regime em regime, os super-ricos 
mantêm privilégios e pagam muito menos 
tributos do que os pobres.
▶ Os ricos apoiaram a ditadura e ampliaram 
suas fortunas nos 21 anos de opressão 
(1964/1985). Não queriam mudanças que 
promoveriam mais igualdade e humanismo.
▶ A injustiça tributária histórica aprofunda a 
desigualdade, prejudica a economia e desquali-
fica eticamente a nação. Somos o 9º país mais 
desigual do mundo.
▶ Isso tem que acabar! Justiça fiscal fortalece a 
democracia e dignifica o país.

Quem tem fome, tem pressa!
Notícias da semana:
▶ Onze novos bilionários e 120 milhões com 
fome.
▶ Renda emergencial miserável e para poucos.
▶ Orçamento aprovado com déficit estimado 
em R$ 247 bilhões com cortes em saúde, 
educação e assistência social.
▶ Taxando APENAS os 0,3% mais ricos do país 
se arrecada R$ 300 bilhões.
▶ Projetos para tributar os super-ricos estão 
parados no Congresso enquanto mais da 
metade da população passa fome.
▶ Quem tem fome, tem pressa!!
Prioridade é a vida dos brasileiros.
▶ Justiça fiscal é comida na mesa.
▶ A Niara e todo o Brasil querem um orçamen-
to que sirva à população.
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Mais livros, menos super-ricos!
▶ A equipe do ministro Paulo Guedes propõe 
retirar a isenção de impostos sobre livros e 
tributar em 12%.
▶ A Niara sabe bem o que diz o ditado:
Quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê!
▶ E não se engana: ao invés de deixar a popula-
ção mais pobre sem acesso à leitura, Paulo 
Guedes poderia tributar seus amigos super-ri-
cos que resolvia de onde tirar dinheiro pra 
renda emergencial e outras políticas públicas.
▶ Os pobres pagam proporcionalente mais 
impostos que os ricos.
▶ Coragem, Parlamento! Os projetos estão aí: 
vamos fazer justiça fiscal de verdade! Tributar 
apenas os 0,3% mais ricos se arrecadaria R$ 
300 bilhões ao ano!

Exploração desde 1500
▶ Os privilégios dos super-ricos começaram 
desde o dito ‘descobrimento’ do Brasil, toman-
do as terras indígenas e eliminando a popula-
ção.
▶ E sempre que alguém se levanta contra a 
exploração, é decapitado de alguma forma, 
como Tiradentes, que buscava justiça social.
▶ A realidade segue igual com o passar dos 
séculos. O Brasil só perde para o Catar em 
concentração de renda e a população mais 
pobre segue sendo explorada enquanto os ricos 
pagam cada vez menos impostos. Temos neste 
ano 11 novos bilionários e 60 milhões na 
pobreza.
▶ Niara sente que sem justiça fiscal fica difícil 
comemorar!
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Poucos com bolsos cheios e muitos de estômago vazio!
▶ Os mais ricos do Brasil ganharam R$ 500 
bilhões na pandemia. Se eles ganharam, quem 
perdeu? 
▶ Pela primeira vez em 17 anos, a população 
não se alimenta como deveria. Metade da 
população não sabe se terá comida na mesa de 
qualidade e quantidade suficiente para a 
nutrição.
▶ Enquanto milhões se vulnerabilizam, alguns 
poucos se tornaram bilionários em pouco 
tempo.
▶ Essa perversa realidade mata sonhos, 
fragiliza os dias, apaga a vida.
▶ Isso tem que acabar!

Que Nação você quer?
▶ Ter pessoas felizes é a melhor gestão que um 
governo pode fazer.
▶ Desigualdade, concentração de renda, fome, 
chacinas, mortes evitáveis é o contrário de 
felicidade, é o contrário de uma Nação.
▶ Até Joe Biden se rendeu ao óbvio! Nos 
Estados Unidos está propondo socorrer 
financeiramente as famílias, melhorar salários, 
investir em seu povo.
▶ Anunciou que irá tributar os super-ricos, e 
defende quebrar patentes de vacinas e medica-
mentos.
▶ Niara quer um mundo em que TODAS as 
pessoas sejam cuidadas.
▶ O que você quer para o seu país?
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Niara é alvo como toda população negra!
NIARA É ALVO COMO TODA POPULAÇÃO 
NEGRA!
▶ 75% entre os mais pobres são negros;
▶ 79% das vítimas de mortes causadas por 
ações policiais são negras.
▶ 60% da população carcerária é negra.
▶ 54% da população é negra, mas só 17% dos 
mais ricos.
▶ 75% das mulheres vítimas de homicídios são 
negras.
▶ As maiores vítimas de violência doméstica 
são negras.
▶ O encarceramento e a miséria crescem mais 
para quem é preto.
▶ Como canta Elza Soares, a carne mais barata 
do mercado é a carne negra!
▶ A violência racial é pandemia desde sempre.
▶ A Lei Áurea é do tipo que ‘não pegou’ ainda 
no Brasil!

O contrário de pobreza é justiça
▶ A desigualdade brasileira ocupa os primeiros 
lugares no ranking mundial há muito tempo. Os 
ricaços do Brasil só perdem para a realeza do 
Catar em concentração de renda.
▶ Parcela do 1% mais rico fica com quase 30% 
da renda brasileira. A parcela dos 10% mais 
ricos concentra 42,5% da renda. O país está 
atrás apenas de outros sete países, todos do 
continente africano.
▶ A pandemia piorou o quadro: ampliou o 
volume de miseráveis e que passam fome e 
aumentou o número de bilionários. Pelo 
ranking da revista Forbes, 11 novos brasileiros 
enriqueceram no período.
▶ Niara sabe que o papo crescer para distribuir 
é conversa mole. Distribuir promove justiça e 
gera igualdade!
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O leão continua manso para os ricos
▶ Quem ganha pouco, a cada ano paga um 
pouco mais de imposto de renda.
▶ Quem tem os mais altos salários é isento ou 
tem alíquota baixa.
▶ Hoje, quem ganha a partir de R$ 1.908,00 
tem que pagar. Enquanto altíssimos salários, 
recebidos como lucros e dividendos, não pagam 
nada!
▶ O Leão continua mansinho para os ricos!
▶ É preciso isentar assalariados que ganham 
pouco e aumentar alíquotas para altas rendas.
▶ Niara quer um Leão com fiscal! Que cobre 
mais de quem tem muito e menos de quem 
quase nada.
▶ E os recursos retornem imediatamente para 
o bem estar da sociedade.

Manifestar-se pela vida
▶ Niara participou do #29M com todos os 
cuidados sanitários junto com milhares de 
brasileiras e brasileiros, pedindo ‘Vacina no 
braço, comida no prato!’
▶ Multidões sentiram que o presidente é mais 
perigoso que o vírus da Covid-19 que já levou 
cerca de 500 mil vidas. 
▶ A desigualdade leva vidas todos os dias.
▶ Niara estava nas ruas fazendo história e 
empunhando sua bandeira:
TRIBUTAR OS SUPER-RICOS PARA SALVAR 
VIDAS!
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O Agronegócio mata!
▶ Mais de mil agrotóxicos foram liberados no 
governo Bolsonaro, muitos proibidos nos países 
onde são fabricados.
▶ A devastação da floresta amazônica bate 
recordes a cada medição.
▶ O país descumpre os acordos mundiais do 
clima.
▶ O ministro do Meio Ambiente é sócio na 
derrubada e venda ilegal de madeira da Amazô-
nia.
▶ A violência aumenta contra os indígenas e 
quilombolas.
▶ O agronegócio predador envenena a terra de 
olho no lucro. E ainda são subtributados e suas 
dívidas com o Estado perdoadas em 100%.
▶ A vida é atacada todos os dias e o resultado é 
uma pandemia de devastação e injustiça social.
▶ Niara e todos que têm compromisso com os 
seres do planeta estão juntos para frear essa 
destruição e defender o ambiente natural.

19J Tributar Super-Ricos para Semear Amanhãs
▶ No dia que o país chegou a 500 mil mortes 
pela Covid-19, o Brasil foi às ruas pedir vacina 
no braço e comida no prato.
▶ A fome voltou, a renda caiu e o desemprego 
cresceu.
▶ O PIB aumentou, deixando escandalosamen-
te explícito porque o país é campeão mundial 
em concentração de renda.
▶ Por isso Niara foi mais uma vez às manifesta-
ções clamar por justiça e igualdade.
▶ TRIBUTAR GRANDES FORTUNAS e altas 
rendas subtributadas é crucial para semear 
amanhãs. 
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América Latina unida jamais será vencida!
▶ De cada 100 latino-americanos, 77 estão em 
situação vulnerável em função da pandemia.
▶ A região retrocedeu 15 anos na luta contra a 
pobreza com fechamento de cerca três milhões 
de empresas.
▶ Niaras andinas, centro-americanas, mexica-
nas, argentinas, paraguaias, brasileiras, todas 
latino-americanas unidas por justiça fiscal e 
igualdade nos 24 países.
▶ Ou somos livres todos juntos ou ninguém 
será livre sozinho.
▶ ¡Es hora de cobrar impuestos a los súper 
ricos!

Genocídio indígena! PL da Morte!
▶ Tomar as terras, desmatar, garimpar e 
exterminar os povos indígenas.
▶ A receita aplicada há 500 anos vigora em 
governos bugreiros e destruidores de culturas 
humanas e da natureza.
▶ O Projeto de Lei 490, ou ‘PL da Morte’ prevê o 
“Marco Temporal”, reconhecendo o direito à 
terra somente de povos que ocupavam o 
território até a promulgação da Constituição de 
1988 e barra a ampliação de Terras Indígenas já 
demarcadas e ainda autoriza acesso a povos 
isolados.
▶ Niara denuncia este projeto de extermínio 
dos povos originários, junto com sua amiga 
indígena Iara Guarani!
▶ Estamos juntos e juntas nesse movimento 
que tem por trás exploradores rurais e latifun-
diários que já se beneficiam desde sempre com 
o ínfimo Imposto Territorial Rural que repre-
senta apenas 0,1% da arrecadação total de 
impostos do país de maior extensão territorial 
da região.
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Quem paga a conta é o trabalhador/a! ▶ Acorda cedo, pega o busão lotado, trabalha o 
dia todo…
▶ E o salário? Nunca chega até o final do mês. 
Isso pra quem tem emprego!
▶ Sem falar nos milhões de desempregados e a 
galera que voltou pro mapa da fome com essa 
pandemia.
▶ Sem vacina, sem auxílio emergencial e com 
gente ganhando muito mais dinheiro.
▶ Com tudo isso, o que me interessa saber sobre 
esse negócio de lucros e dividendos? Isso é coisa 
dos super-ricos!
▶ Bingo! São eles, sócios e donos de empresas 
que há 25 anos não pagam imposto sobre os seus 
lucros e dividendos.
▶ Dados da Receita Federal mostram que este 
grupo está no topo da lista dos 3,6 milhões de 
contribuintes no Brasil que receberam R$ 480 
bilhões de rendimentos com lucros e dividendos 
distribuídos pelas empresas para remunerar o 
capital investido pelos sócios.
▶ Uma das propostas da campanha Tributar os 
Super-Ricos é acabar com a isenção e aplicar 
imposto sobre esses ganhos, como ocorre nos 
países desenvolvidos.
▶ Por isso, estamos com a Niara para pressionar 
por mudanças que reduzam a desigualdade e 
promovam justiça fiscal.

Sem tributar altas rendas não tem justiça 
▶ A pressão dos super-ricos já fez o governo recuar 
na proposta de taxar lucros e dividendos sobre 
aqueles que há 25 anos têm vencimentos milioná-
rios mensais sem pagar imposto sobre essa 
renda. O governo encena que vai tributar, joga pra 
torcida, recua e segue protegendo milionários.
▶ Esse tributo justo renderia R$ 40 bilhões ao 
ano, recursos fundamentais pra renda emergen-
cial e recuperar o país pós-pandemia.
▶ Os países mais desenvolvidos tributaram 
fortemente as maiores rendas e patrimônios para 
sair de crises, como no pós-guerra. Mas mesmo 
em momentos de desastres, a elite financeira que 
domina o parlamento, não autoriza cobrar.
▶ Quando há intenção de fazer justiça fiscal e 
social, os especuladores fazem qualquer coisa 
para aniquilar o combate à desigualdade. 
▶ Um dos exemplos é o bloqueio econômico 
mantido há 60 anos sobre Cuba, proibindo que 
nenhum país venda produtos fundamentais, como 
seringas por exemplo, sacrificando a população 
tentando retirar a soberania nacional. 
▶ Niara não se cala! É preciso tributar os super-ri-
cos e acabar com o bloqueio econômico sobre Cuba!!
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Parece piada, mas não tem graça!
▶ “Taxar grandes fortunas reduz a desigualda-
de, mas empobrece os ricos”, disse o dono das 
lojas Riachuelo.
▶ Eis uma das poucas verdades ditas por esses 
super-ricos que pouco pagam impostos, geram 
desigualdade e sustentam o desgoverno Bolso-
naro.
▶ Mas se era pra rir, a piada foi de muito mau 
gosto.
▶ A lista dos brasileiros bilionários cresceu 44% 
na pandemia, deixando o país em sétimo lugar 
em concentração de super-ricos do mundo.
Enquanto isso, vivemos uma tragédia humana 
com metade da população com fome.
▶ Como diz o dito popular, quem ri por último ri 
melhor!
▶ Niara sabe que rir melhor é fazer justiça fiscal, 
reduzir a miséria e a desigualdade.

Tributação justa é o fantasma dos super-ricos
▶ Os impostos são necessários, mas precisam ser 
justos. No Brasil, pobres pagam muito e super-ricos 
são isentos ou subtributados. Impostos estão 
embutidos nos produtos do consumo, os mais 
adquiridos pelos pobres, valor responsável por 50% 
da receita de impostos no país.
▶ Os super-ricos têm seu exército de proteção na 
imensa maioria dos deputados e senadores, que 
definem as regras e guardam seus cofres, que 
irrigam as campanhas para a reeleição desses 
mesmos protetores de privilégios.
▶ Metade da riqueza do Brasil está na mão de 1% 
da população e metade da população não consegue 
sequer comer bem. Sem mudar as regras, segue o 
baile da desigualdade, da concentração da renda e 
do patrimônio.
▶ O Estado deveria destinar os tributos para a saúde, 
educação, segurança, infraestrutura, saneamento, 
moradia e o país avançar com dignidade.  Mas isenta e 
subtributa quem tem muito e paga proporcionalmen-
te muito menos do que deveria.
▶ Isso só muda com o exército da Justiça fiscal, 
formado por cada um de nós na hora de votar em 
quem tem compromisso em mudar as normas e 
cobrar mais de quem tem mais e não paga.
▶ O contrário de pobreza é justiça! 
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Grandes fortunas nunca pagarão impostos... com Bolsonaro!
▶ Num país com metade da população sem comida 
suficiente, sem emprego e sem esperança de 
melhora, o presidente declarou que é contra taxar 
as grandes fortunas!
▶ Não bastassem as quase 600 mil mortes pela Covid, 
geradas pela omissão e a corrupção na compra de 
vacinas no seu governo, a declaração confirma que 
este presidente e seus apoiadores no Congresso 
trabalham para manter os privilégios dos super-ricos, 
isentos, subtributados ou sonegadores.
▶ Durante a pandemia, 11 brasileiros entraram na 
lista de bilionários do mundo, a maioria na área da 
saúde.
▶ 1% da população concentra metade da riqueza do 
país!
▶ Quem paga a conta são os mais pobres e a classe 
média. Sofre o país inteiro com tanta injustiça 
fiscal, fator determinante para que o Brasil tenha o 
triste título de país com a maior concentração de 
renda do mundo e o nono em desigualdade.
▶ Ser rico não é crime, nem tributo é punição. É 
questão de justiça!
▶ Tá na hora de um Brasil melhor, de virar esse 
jogo e fazer justiça nas urnas e nos tributos!

Lucro astronômico e pobreza extrema se combate com justiça fiscal
▶ Já passou da hora de tributar o acúmulo de 
renda e riqueza e retirar o Brasil da posição 
vexatória em concentração de renda e desigualda-
de.
▶ Tributar os Super-Ricos é uma forma de 
mostrar à sociedade brasileira que não haverá 
tolerância ao enriquecimento baseado na explora-
ção e no aumento da miséria.
▶ Esse acúmulo de renda e riquezas só é possível 
justamente porque alguns indivíduos estão em 
posição privilegiada para usufruir, na forma de lu-
cro, o que a coletividade e o Estado possibilitam.
▶ Esse lucro é gerado pela tecnologia, pelo 
conhecimento acadêmico e científico, pela 
infraestrutura, logística, segurança jurídica, 
matérias primas, terras, pelo meio-ambiente e 
ainda, pelo trabalho prestado pela maioria.
▶ A fortuna de alguns poucos só é possível por 
causa de muitos. Por essa legitimação é necessá-
rio fazer justiça social e tributar as grandes 
riquezas.
▶ Seja na terra ou no espaço, Niara não vai 
descansar!
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É a população quem perde mais com a reforma administrativa
▶ A aprovação da Proposta de Emenda Constitucio-
nal 32 (PEC 32), a chamada Reforma Administrativa 
(ou seria deforma?!), que tramita no Congresso 
Nacional vai prejudicar a população.
▶ Principalmente os pobres que precisam dos 
serviços públicos. O atendimento na saúde, educação 
e assistência vai piorar.
▶ Um retrocesso absurdo que fica gravado na 
Constituição!
▶ A estabilidade do servidor público é uma garantia 
de continuidade do trabalho com qualidade. Acaba a 
exigência de qualificação para ingressar por concurso 
público. 
▶ Com a ‘deforma’, haverá demissões sem critérios e 
volta a nomeação pela velha política clientelista: por 
indicação, apadrinhamento, curral, rachadinha e 
toma lá dá cá!.
▶ Perde o Brasil, perde a qualidade no serviço 
público, mas mais uma vez perde a população.
▶ Niara sabe bem que isso não é reforma, é ‘deforma 
administrativa’. E nos bolsos de quem vai parar o 
dinheiro que o Estado investe na população? De novo 
vai enriquecer poucos e empobrecer muitos mais.

Entre o agro pop e o agro crime
▶ O STF está julgando o Marco Temporal que 
define o futuro das demarcações. Os povos 
originários detém apenas 13,8% das terras. 
Lutam para frear a chacina e o roubo que 
começou há mais de 500 anos e nunca parou.  
▶ As bancadas do boi e da bala no Congresso 
Nacional atacam e restringem os direitos 
territoriais indígenas. 
▶ Parte do Agro não é Pop. São bandidos, 
sonegadores, grileiros, destruidores das flores-
tas, das terras férteis, envenenadores da terra, da 
água e da comida por mais lucro! É o mesmo 
AGRO CRIME que financia atos antidemocráticos. 
▶.As propriedades rurais ocupam 41% das 
terras e dessas 22% são pastagens e 11% 
pastagens degradadas. 
▶ O Imposto Territorial Rural (ITR) está conge-
lado há 40 anos! O Brasil deixa de arrecadar R$ 
14,3 bilhões ao ano com o ITR para receber 
apenas R$ 1,5 bilhão, cerca de dez vezes menos.
▶ O AGRO JUSTO não rouba terra indígena, 
produz alimento saudável, paga tributo adequa-
do à produção e à propriedade e preserva o 
meio ambiente.
▶ Deixa o indígena e sua terra! Não ao marco 
temporal!
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Você sabe quem é o super-rico? Não, provavelmente não é você 
que está lendo esta tirinha!!

▶ Não, não é você que tem uma casa, um apartamento, 
um carro e até uma poupança ou aplicação financeira 
modesta. Você já paga imposto de renda na fonte e 
sobre tudo o que consome. Talvez você não conheça 
um super-rico!!
▶ Os super-ricos fazem parte do 1% da população que 
detém 50% da riqueza do Brasil.
▶ Aquele que ganha salário mensal de cerca de R$ 350 
mil via lucros e dividendos da empresa e não paga um 
tostãozinho de imposto há 25 anos!
▶ Aquele latifundiário que ganha milhões exportando 
soja e outras commodities e paga quase nada do 
Imposto Territorial Rural congelado há 40 anos!
▶ Aquele 0,1% que é dono de 25% de toda a renda, e 
não paga tributo porque o Imposto sobre Grandes 
Fortunas está na Constituição de 1988 e nunca foi 
cobrado!
▶ Tá na hora de cobrar de quem nunca pagou enquan-
to milhões passam fome. É hora de justiça fiscal pra 
morrer menos gente e ter menos podres de ricos!

O crime é contra todos nós
▶ A Constituição é a carta que protege o seu povo.
▶ Cuida para que a Nação se desenvolva com 
valores civilizatórios, protegendo de desmandos, 
crimes e barbaridades.
▶ Tentar destruir essas regras é destruir a 
democracia, fragilizar o país e atingir a popula-
ção.
▶ Ela está sendo atacada por quem devia defen-
dê-la! Com mentiras, manipulação, espalhando 
ódio e conflito, gerando mortes que podiam ser 
evitadas, desmatamento, desemprego e miséria, 
aumentando a fome e protegendo os bilionários, 
que ficaram ainda mais ricos na pandemia.
▶ Promover a igualdade e tributar os super-ricos 
está escrito na Constituição!
▶ Defendê-la e cumprir suas leis é defender a 
própria vida!
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Taxar os super-ricos: se essa moda pega!
▶ A campanha para tributar os super-ricos ganhou 
destaque no mundo nesta semana.
▶ Nos EUA, uma parlamentar foi a um importante 
evento de moda usando o vestido para dar o recado, 
escrito “TAX THE RICH ”, que significa TAXEM OS 
RICOS.
▶ Niara quer que essa moda pegue no Brasil!
▶ Há vários movimentos no mundo, alguns puxados 
PELOS PRÓPRIOS BILIONÁRIOS que sabem dos seus 
PRIVILÉGIOS ABUSIVOS e a importância de garantir 
RECURSOS para POLÍTICAS PÚBLICAS e promover 
IGUALDADE.
▶ O contrário de pobreza não é riqueza, é JUSTIÇA!
▶ Essa é a moda que tem que pegar!

Promover a ignorância para evitar a justiça
▶ O presidente vetou o projeto que garantiria 
internet aos alunos, prejudicando ainda mais quem 
é mais pobre.
▶ A rede pública atende 85% dos alunos da educa-
ção básica e 26% da educação superior.
▶ O Governo cortou recursos para a educação: 
desmontou as universidades e institutos federais e 
acabou com programas como o Ciência Sem 
Fronteiras.
▶ Congelou investimentos em educação, saúde e 
seguridade social por 20 anos, com o tal Teto de 
Gastos (EC 95).
▶ Tirar dinheiro público dessas áreas é fragilizar 
ainda mais quem tem pouco e rouba o futuro.
▶ Paulo Freire semeava um mundo de conhecimen-
to para a igualdade, a justiça e a paz. Por isso é tão 
atacado por gananciosos e ignorantes.
▶ E como diz o Mestre: “quando a educação não é 
libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor.”
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Chega de DE BLÁ-BLÁ-BLÁ!!
▶ O mundo clama por justiça, AGORA!
 
▶ Mais do que na hora de taxar os super- ricos!!
 
▶ JUNTE-SE A ESTA CAMPANHA!

A classe operária não vai para o paraíso!
▶ A caixa da Pandora Papers foi aberta! Dela saíram 
contas e mais contas em paraísos fiscais. 
▶ Entre os nomes estão o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto 
Campos Neto. Os que cuidam da bufunfa do Brasil!
▶ Eles têm influência direta sobre o mercado de câmbio 
e se beneficiam. O cargo público e a carreira de investi-
dores conflita com interesse pessoal. Não poderiam 
assumir ou ficar no cargo como proíbe o Artigo 5º do 
Código de Conduta da Alta Administração Federal. 
▶ Guedes lucrou R$ 14 milhões só na desvalorização 
do real frente ao dólar na gestão Bolsonaro. Campos 
Neto foi denunciado na Panamá Papers por remeter 
ilegalmente cerca de R$ 5 milhões para Luxemburgo. 
Investimentos inferiores a R$ 100 mil não necessita-
vam ser declarados. Com Bolsonaro e Campos Neto, a 
isenção subiu para R$ 1 milhão.
▶ No mês passado mudaram regras no relatório do 
PL 2.337/2021 na Câmara dos Deputados, benefician-
do titulares de contas em paraísos fiscais.
▶ As raposas cuidando do galinheiro!
▶ NIARA sabe que paraísos fiscais devem acabar!  
▶ E o que ela quer? 
▶ J U S T I Ç A !!
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Brasil é campeão em desigualdade na pandemia
▶ A pandemia ampliou a desigualdade mais no 
Brasil do que nos demais países do mundo.
▶ Estamos pior na saúde, na educação e no meio 
ambiente.
▶ Os pobres estão mais pobres e os ricos bem mais 
ricos.
▶ As pesquisas só atestam o que o povo sente na 
pele e nos ossos.
▶ Comida insuficiente e fome. Desemprego recorde 
e crescendo. Desmonte do Estado de proteção 
social.
▶ Resultado de um governo que opta por manter os 
privilégios dos abastados.
▶ Desigualdade se combate com justiça fiscal!
▶ Tributar os super-ricos agora!
▶ Os projetos para isso estão no Congresso
A hora é agora‼️
▶ Estudo é da Fundação Getulio Vargas, com dados 
internacionais do Gallup World Poll.

Brasil rói ossos e bilionários ficam mais ricos
▶ Enquanto você rói ossos e paga imposto que já 
vem embutido no valor da comida que compra no 
mercado, bilionários enriquecem sem pagar o 
imposto devido.
▶ Os ricos se protegem: financiam deputados e o 
governo os protege criando leis que cobram mais 
dos mais pobres e menos dos que têm mais.
▶ Os projetos para tributar os super-ricos foram 
protocolados em setembro no Congresso Nacional.
E tem que fazer andar pressionando os 513 
deputados federais.
▶ Desses, menos de 100 apoiaram as medidas até 
agora.
▶ A fome já mora na casa de 20 milhões de famílias 
e a comida está insuficiente para 120 milhões de 
pessoas.
▶ Somos 213 mil de brasileiros que podem fazer 
justiça fiscal e promover igualdade.
▶ O mundo todo está nesse movimento.
▶ A pressão de cada um pode mudar essa realida-
de de fome e injustiça.
JUNTE-SE A NÓS NESTA CAMPANHA!
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Teto de gastos só pra pobre
▶ A novela do Teto de Gastos do orçamento federal 
inundou o noticiário de novo com a choradeira do 
mercado.
▶ Esse mercado especulador que engana, dizendo 
que isso é um problema para o país. Não quer que o 
dinheiro, que é do povo, vá para programas que 
atendam a população que mais precisa.
▶ Blá, blá, blá repetido justamente pelos mais ricos 
para sobrar mais pra eles continuarem ficando mais 
ricos e os mais pobres que passem todo tipo de 
necessidade, inclusive fome!
▶ O Teto de Gastos foi implantado depois do golpe 
contra a presidenta Dilma e a partir daí a vida só 
piorou.
▶ Congelaram por 20 anos investimentos justo nas 
áreas sociais, na saúde, educação, seguridade.
▶ Dinheiro tem, mas tem que fazer escolhas para 
reduzir a desigualdade e fazer justiça fiscal e social. 
Não apenas para ser oportunista pensando na 
eleição.

JUNTE-SE A NÓS NESTA CAMPANHA!

O fim do Bolsa Família e a eleição
▶ Enquanto a desigualdade social cresce, Bolsonaro 
acaba com um dos melhores programas de proteção 
social e emancipação do mundo. Em nome de quê?
▶ Comprovado por estudos, pesquisas, o Bolsa Família 
se consagrou como um instrumento completo que 
abrange a vida de toda a família e resgata a dignidade.
▶ O programa foi trocado por auxílio financeiro. Um 
recurso importante, sem dúvida, mas que não traz o 
acolhimento, a atenção a todos os aspectos como 
alimento, educação, saúde, igualdade de gênero, 
acompanhamento por um conjunto integral de 
atendimento às famílias fragilizadas.
▶ Hoje são 20 milhões passando fome, 120 milhões não 
comem o suficiente, mais de 15 milhões de desemprega-
dos e as pessoas desamparadas enquanto cresce o 
número de super-ricos no Brasil.
▶ Voltamos ao mapa da fome e a um modelo de Estado 
que protege os ricos e sacrifica os pobres.
▶ Isso tá errado! Tem que promover igualdade e isso 
se faz com justiça fiscal!
▶ Para quem enriqueceu por pagar menos impostos 
que os mais pobres, passou da hora de acertar as 
contas.
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Tributar os super-ricos é o auxílio que o Brasil precisa
▶ Nem precatório, nem bolsa eleição.
▶ Pra garantir recursos permanentes para programas 
sociais e atender as vítimas da Covid-19 basta aprovar os 
projetos para Tributar os Super-ricos que ESTÃO no 
CONGRESSO desde o começo de setembro!
▶ A #PECDOCALOTE empurra a responsabilidade do 
pagamento das dívidas do governo com os cidadãos 
garantidas pelos precatórios para os próximos gover-
nos, enquanto usa este dinheiro de olho na reeleição e 
ações eleitoreiras via emendas parlamentares!
▶ O governo cometeu o crime de extinguir o Bolsa 
Família sem qualquer garantia de continuidade para o 
socorro dos que já estão desesperados e os deputados 
só pensam em reeleição.
▶ Por que seguimos como país mais desigual do 
mundo? Por que 50% da riqueza nacional está na mão 
de 1% da população?
▶ Por que projetos que podem promover igualdade são 
derrotados ou não avançam?
▶ Niara não quer mais nem ver deputado fantoche 
defendendo sempre os mais ricos.
▶ É hora de votar em quem se compromete em tributar 
quem é MUITO RICO, é subtributado ou isento, enquanto 
os que tem menos pagam mais impostos e passam fome.

A luta antirracista é todo dia
▶ 20 de novembro de 2021 marca o cinquentenário 
do Dia da Consciência Negra, data da morte de Zumbi 
dos Palmares.
▶ Num país em que o racismo é estrutural e institu-
cional, não basta não ser racista, é necessário ser 
antirracista como disse Ângela Davis.
▶ Todos somos Niara, Dandara, Zumbi!
▶ Tributar os super-ricos é fazer justiça fiscal, social e 
racial!
▶ Dia 20 de Novembro estaremos nas ruas!
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Estado ao gosto do freguês... rico
ESTADO AO GOSTO DO FREGUÊS… RICO
▶ Sabe por que a PEC do Fim do Mundo congela 
investimentos em Saúde, Educação e Seguridade 
Social por 20 anos e foi aprovada (Emenda Consti-
tucional 95)?
▶ Sabe por que as reformas Trabalhista e da 
Previdência, que sacrificam mais os pobres, foram 
aprovadas? E vem aí a reforma Tributária e Admi-
nistrativa do jeito deles…
▶ Sabe por que quem mais paga impostos são os 
pobres enquanto os mais ricos são subtributados 
ou isentos?
▶ Sabe por que o Imposto sobre Grandes Fortunas não 
foi implementado e está na Constituição desde 1988?
▶ Sabe por que tem fila para pegar osso e fila para 
comprar jatinho?
▶ 1% da população mais rica do Brasil detém quase 
a metade da riqueza nacional (49,6%) enquanto a 
fome, o desemprego e a miséria só aumentam…
▶ Dos 513 deputados federais, só 60 até agora que 
assinaram os projetos para Tributar os Super-ricos.
▶ Isso só muda no voto!

Niara nº 50
▶ As tirinhas da Niara, a mascote da campanha 
Tributar os Super-Ricos, chegaram à sua 50ª edição. 
Com distribuição semanal, sempre às sextas-feiras!
▶ A pré-adolescente #negra já falou sobre as 
distorções tributárias que colocam o #Brasil entre os 
países mais desiguais do mundo.
▶ Pelo traço do cartunista Aroeira, Niara apontou o 
equivocado foco da #tributação no consumo e não na 
renda; a isenção de tributos sobre #jatinhos, lanchas 
e helicópteros; o retardo no início da #vacinação 
contra a #Covid-19; a alta taxa de #desemprego e o 
retorno da fome nos lares brasileiro e sua relação 
com os #impostos.
▶ A publicação dos quadrinhos iniciou em dezembro 
de 2020 e, no percurso, os projetos redigidos por 
especialistas e defendidos por dezenas de entidades 
nacionais, receberam o apoio da Associação Vida e 
Justiça. Foram protocolados em setembro deste ano 
pelo deputado federal Pedro Uczai (PT/SC), apoiado 
por 60 parlamentares de quatro partidos, agregando 
que parte da receita esteja vinculada ao socorro às 
vítimas da Covid-19, além de um novo tributo sobre 
os #agrotóxicos.
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Vida digna é o melhor presente
▶ Desde o Natal passado Niara vem toda a semana 
dialogar sobre como reduzir as desigualdades num 
país campeão em concentração de renda. 
 
▶ Ao longo do ano a situação piorou: 20 milhões 
passando fome, 120 milhões com alimentação 
insuficiente, desemprego recorde, destruição 
ambiental e... aumento no número de super-ricos em 
plena pandemia!  
 
▶ Niara deseja que esse cenário mude. Mas ela sabe 
que só se transforma com muita mobilização, 
determinação e atitude! 
 
▶ E sabe qual o maior presente pra ela?  
 
▶ Tributar os Super-Ricos e acabar com a desigualda-
de social! 

O abismo de renda em homens brancos e mulheres negras 
▶ Um estudo divulgado esta semana por pesquisadores 
da USP mostra que sete em cada 10 brasileiros mais 
pobres são negros. O recorte de gênero e raça escancara 
o quadro de desigualdade.
▶ Homens brancos do 1% mais rico têm mais renda que 
todas as mulheres negras do país.
▶ São 705 mil homens brancos (0,56% do contingente 
nacional) que detêm 15,3% da renda nacional, enquanto 
todas as brasileiras negras juntas (26% da população 
adulta) somam 14,3% da renda.
▶ E quem paga mais impostos no país são os mais pobres: 
50% da receita de tributos vem do consumo, justamente 
os produtos mais comprados pelos menos abastados. 
▶ No Brasil, 53,63% das pessoas são pretas ou pardas. 
No sistema prisional elas são 61,7% e tem O DOBRO de 
chance de serem assassinados - 77% das vítimas de 
homicídios são pessoas pretas).
▶ Na pandemia, negros e negras são os que mais 
morrem de Covid e quem menos têm acesso à vacinas.  
▶ Niara e todas as pessoas que buscam uma sociedade 
mais justa e igualitária estamos trabalhando juntas para 
que a agenda antirracista seja prioridade na concepção 
de políticas públicas no Brasil e no mundo para superar 
o racismo estrutural.



Tributar os super-ricos é 
urgente e imprescindível
É a única forma de enfrentar a crise, 
reduzir tributos para os mais pobres, 
garantir renda, salvar vidas, recuperar a 
economia, reduzir o desemprego e pro-
duzir justiça social.



APOIE ESTA CAMPANHA: @tributar.os.super.ricos

facebook.com/tributar.os.super.ricos

@OsTributar

https://ijf.org.br/tributar.os.super.ricos
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