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Empresas que contratarem trabalhadores que ganhem nesta faixa de renda teriam
redução no imposto que recolhem sobre a folha desses novos funcionários

❚ REFORMA TRIBUTÁRIA

Desoneração para
quem pagar

até 1,5 salário
Informe Publicitário
Publicação da Unimed Federação Minas

Desde 1943, quando foi descrito pela primeira
vez na literatura científica pelo psiquiatra
austríaco Leo Kanner, médicos e cientistas de
todo o mundo vêm estudando as características,
possíveis causas e tratamentos para o transtorno
do espectro autista (TEA), mais conhecido como
autismo. O diagnóstico só pode ser confirmado
a partir dos três anos de idade, mas é possível
perceber os sinais de risco logo nos quatro
primeiros meses de vida do bebê, o que permite
o acompanhamento precoce.

“Em alguns casos, é possível a remissão quase
completa dos sinais, e a criança passa a ter
uma vida com alta dos tratamentos”, afirma
a psiquiatra infantil e psicanalista Isabela
Santoro Campanário. Como forma de manter
os profissionais atualizados com os novos
protocolos de identificação do risco do TEA, o
Sistema Unimed mineiro lançou duas cartilhas
que integram o programa Saúde da Criança:
Estimulando o desenvolvimento das crianças
e Autismo: conhecendo melhor para intervir a
tempo.

“Todas as Unimeds de Minas já estão com as
cartilhas, direcionadas a profissionais da saúde e
aos pais e responsáveis. O material visa informar
sobre a maneira correta de identificar sinais de
atraso no desenvolvimento, o que possibilita um
acompanhamento próximo do caso e a seleção
das melhores estratégias de estimulação”,
ressaltou o assessor de Atenção à Saúde da
Unimed Federação Minas, Guilherme Lobo da
Silveira.

Para que o acompanhamento possa contemplar
todos os cuidados em um mesmo plano
terapêutico, algumas cooperativas Unimed em
Minas Gerais contam com espaços de saúde
exclusivos para atendimento multidisciplinar.
Um deles é o Viver Bem, da Unimed Guaxupé,
que há cerca de um ano iniciou o programa
Unilaço, específico para atendimento a crianças
com transtorno do espectro autista, de forma
lúdica. As famílias são treinadas para aplicar as
terapias em casa e os professores dos pacientes
são convidados a participar de capacitações.

SISTEMA UNIMED MINEIRO LANÇA
CARTILHAS COM FOCO NO AUTISMO

DIAGNÓSTICO
PRECOCE

Hipercentro: uma nova barragem?

O ano de 2019 tem sido marcado por vários episódios com
centenas de vítimas fatais. A ruptura da barragem da Vale
na cidade de Brumadinho, as chuvas e enchentes noRio de
Janeiro, a queda de imóveis – novamente no Rio de Janeiro
–, em razão de construção irregular, são eventos que
causaram dor, tristeza e profunda indignação na sociedade
brasileira, além de danos irreparáveis pela perda de vidas e
danosmateriais de alto custo.
Mas quais desses eventos poderiam ter sido evitados? Não
é possível aceitar a justificativa da fatalidade, como se
todos esses fatos fossem inevitáveis, de responsabilidade
do acaso ou do destino.Ao contrário, uma análise criteriosa
irá revelar que eles poderiam ser evitados ou, no mínimo,
teremconsequênciasmenos dramáticas.
Atento para os riscos que podem ser evitados e para os que
podem ser gerenciados, o Sindicato das Seguradoras dos
Estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e do Distrito
Federal realizou importante pesquisa na região central da
cidade de Belo Horizonte, com o objetivo de detectar áreas
cuja segurança possa ser melhorada, principalmente no
que se refere à prevenção de incêndio.

Diversos imóveis situados no hipercentro de Belo Horizonte
foram avaliados por um engenheiro regularmente inscrito no
CREA-MG, com qualificação técnica comprovada para essa
modalidade de avaliação, que identificou diversas
condições inseguras e irregulares nesses imóveis. Além
disso, o profissional apontou o que pode ser feito para
melhorar essas condições.
Quase todos os locais analisados pelo perito apresentavam
riscos de incêndio iminente, porém, passíveis de serem
gerenciados. Ou seja, há possibilidades de evitar que um
incêndio aconteça.
Um exemplo claro é de um imóvel com área de mais de mil
metros quadrados, ocupado por lojas comerciais, que não
tem sistema de proteção contra descargas atmosféricas
(SPDA), possui depósito de gás de cozinha instalado no
terraço do edifício e rede elétrica de distribuição
atravessando os corredores. Como se isso não bastasse, o
imóvel possui telhas translúcidas combustíveis.
Frequentado por milhares de pessoas durante todo o dia, o
local apresenta um sério risco de curto-circuito, que poderia
se transformar em tragédia. No entanto, isso pode ser
evitado commudanças técnicas orientadas por profissionais
da área de prevenção de incêndio.
Em outro edifício do centro de Belo Horizonte, o perito
constatou a existência de uma loja de comércio de fogos de
artifício num prédio com ligações elétricas irregulares, fios
aparentes, sem proteção de rede de hidrantes para combate
a incêndios de maiores proporções e planta desprovida de
sistemadeproteção contra descargas elétricas.
A loja de fogos de artifício está localizada no andar térreo de
um prédio com estruturas de 3 e 4 pavimentos, nas quais
estão instalados bares, lanchonetes, lojas de calçados,
salão de beleza, consultórios e escritórios, tudo isso sem
sistema de maior proteção contra riscos de incêndio. A
vulnerabilidade é grande e um incêndio nesse local pode
causar dezenas de vítimas fatais.
Outros imóveis avaliados apresentam rebocos de paredes
externas se desprendendo e sendo lançados nas calçadas,
com risco de atingir pedestres e causar ferimentos ou até

morte. Também foram identificados locais em que as
ligações elétricas possuem fios aparentes, extintores de
incêndio com data de validade vencida, instalados em
áreas obstruídas ou com dificuldade de acesso. Além dos
riscos, todos os imóveis têm em comum a intensa
circulação de pessoas.
“Nas inspeções, não foram identificadas condições
essenciais para o gerenciamento do risco, como a definição
da rota de fogo, o armazenamento irregular de
combustíveis líquidos e gasosos, o controle da fiação
elétrica e dos sistemas de proteção contra descargas
elétricas. É importante ressaltar, também, que todos esses
fatores estão contemplados noAuto deVistoria doCorpo de
Bombeiros (AVCB), documento obrigatório pela Lei
Estadual 14.130/2001 e pelo Decreto Estadual
49.595/2014. Ou seja, existem normas que deveriam ser
cumpridas sem improviso ou inadequações”, enfatiza o
presidente do Sindicato, Augusto Frederico Costa Rosa de
Matos.
No entanto, ficou claro na pesquisa que os responsáveis
pelo gerenciamento do risco relativizam o perigo e que a
fiscalização pode ser intensificada, afim de garantir a
segurança de milhares de pessoas que circulam pelo
hipercentro deBeloHorizonte diariamente.
Belo Horizonte precisará de um incêndio de grandes
proporções, commuitas vítimas fatais, umevento trágico na
proporção de Brumadinho, para se atentar para o fato de
que é preciso prevenir e gerenciar riscos? O Sindicato das
Seguradoras acredita que não. Por isso, quer participar dos
esforços de toda a comunidade para impedir que eventos
trágicos sejam fruto de falta de prevenção, de cuidados
simples ou, em outras palavras, da falta de
acompanhamento da sociedade e das autoridades
públicas.
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O
relator da reforma
tributária da Câma-
ra, deputado Agui-
naldo Ribeiro (PP-
PB), estuda incluir

no parecer a desoneração da fo-
lha de pagamento das empresas
que contratarem trabalhadores
que ganhem entre 1 e 1,5 salá-
rios mínimos. Essas compa-
nhias teriam uma redução no
imposto que pagam sobre os sa-
lários desses funcionários.

A proposta de desoneração
de acordo com faixa de renda
está sendo avaliada por consul-
tores da Câmara que trabalham
na equipe técnica para a elabo-
ração do parecer da Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 45,
de autoria do líder do MDB, de-
putado Baleia Rossi (SP).

A formulação original do tex-
to, feita pelo economista Ber-
nard Appy, não contempla a po-
lítica de redução de imposto so-
bre a folha, que já foi usada em
outros governos sem sucesso,
mas é vista pela equipe do mi-
nistro da Economia, Paulo Gue-
des, como estratégica para com-
bater o alto número de desem-
pregados – 12,6 milhões de bra-
sileiros, segundo o IBGE.

Para Ribeiro, a desoneração
deve ser direcionada às empre-
sas mais intensivas em mão de
obra. "O custo do emprego no
Brasil é exorbitante. Com a de-
soneração, ajudamos as empre-
sas a gerar mais empregos", diz.
Os técnicos buscam alternati-
vas de financiamento para
compensar a perda na arreca-
dação, caso a medida seja ado-
tada. Um dos caminhos é au-
mentar a alíquota do Imposto
de Renda para os que ganham
mais, aumentando a chamada
progressividade do sistema tri-

butário brasileiro. Ou seja, fazer
com que quem tem mais renda
pague proporcionalmente.

A proposta tributária da Câ-
mara acaba com três tributos fe-
derais – IPI, PIS e Cofins – e tam-
bém com o ICMS (estadual) e o
ISS (municipal), que incidem so-
bre o consumo. Cria no lugar
Imposto sobre Operações com
Bens e Serviços (IBS), de compe-
tência de municípios, estados e
União, além de um outro im-
posto, sobre bens e serviços es-
pecíficos, esse de competência
apenas federal.

Ribeiro rechaça a percepção
de que todo o setor de serviços
é contra a criação do IBS por en-
tender que haverá risco de au-
mento da carga tributária. Para
ele, é possível fazer ajustes na
PEC para mitigar o impacto pa-
ra as empresas do setor, a
exemplo da própria desonera-
ção da folha.

ALTERNATIVAS A desoneração é
um dos temas mais sensíveis na
discussão da reforma tributária,
porque Paulo Guedes não conse-
guiu emplacar a ideia de criação
de uma contribuição sobre paga-
mentos, nos moldes da extinta
CPMF, para bancar a desonera-
ção gradual dos encargos da fo-
lha de pagamentos. Hoje, as em-
presas pagam 20% do valor total
dos salários dos funcionários.

A equipe econômica tam-
bém busca alternativas para
compensar a perda na arreca-
dação com a desoneração.
Uma delas é aumentar a alí-
quota do imposto único. Desis-
tir de ampliar a faixa de isen-
ção de quem não paga IR e
também de reduzir as alíquo-
tas para todos está no radar.
(Estadão Conteúdo)

Proposta seria
estratégica para
combater o alto número
de desempregados
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