
Cidade 
Matéria publicada em 20/11/10 

Nas ruas 

Mobilização contra CPMF começa 
hoje 
Lideranças políticas e empresariais de Mogi das Cruzes sairão às 
ruas para promover um abaixo-assinado contra o retorno do 
imposto  

Cleber Lazo 
Da reportagem local 

Guilherme Berti 

 
Reunião: Encontro de lideranças da política e do empresariado no último dia 10 de novembro 
marcou início do movimento "CPMF Não!" em Mogi  

O movimento "CPMF Não!" começa hoje a campanha de conscientização e coleta de 

assinaturas para um abaixo-assinado contra o possível retorno da Contribuição 

Provisória sobre Movimentação Financeira. O grupo formado por lideranças de 

segmentos políticos e empresariais de Mogi das Cruzes iniciará as ações no largo do 

Rosário, a partir das 11 horas. Integrantes do movimento irão esclarecer o que é a 

CPMF e como ela irá influenciar no dia a dia do cidadão.  

Derrubada em 2007 pelo Senado, a CPMF voltou à pauta política no cenário nacional 

no início de novembro passado, quando a maioria dos governadores eleitos no 

primeiro turno demonstrou interesse em restabelecer a contribuição, cuja finalidade é 

gerar recursos para a saúde pública.  

Informativos sobre as consequências de mais um tributo no País serão distribuídos ao 

público. O abaixo-assinado, depois que atingir um "número significativo" de adesões, 

será encaminhado à Câmara dos Deputados, Senado e Ministério da Fazenda. Não há 

um período determinado para o término da campanha.  

A iniciativa de hoje foi definida durante uma reunião realizada no último dia 10. A data 

e horário foram escolhidos para marcar a presença da região em diversas ações 

contrárias ao retorno da contribuição que estão sendo organizadas por todo o País. A 

convocação foi feita por redes sociais na Internet.  



O deputado federal eleito Junji Abe (DEM) destacou que o manifesto visa, 

essencialmente, conscientizar a sociedade de que a CPMF vai prejudicar os mais 

pobres. "Ele recai de forma mais nociva no pacote de arroz, feijão, enfim, o menos 

favorecido será o mais prejudicado", frisou. Segundo o democrata, o ato também será 

importante "para munir a sociedade de justificativas do posicionamento daqueles que 

usam a saúde para defender o retorno da contribuição".  

Já o presidente da Câmara de Mogi, Mauro Araújo (PSDB), ressaltou que o 

movimento terá início com o propósito de alertar a população. "O que menos importa 

neste momento é a quantidade de assinaturas que iremos coletar. Temos é que 

mostrar aos mogianos o que mais um tributo pode causar em um País que já é líder 

mundial nesta triste categoria", disse. 

 

Para o diretor-regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), 

Milton Sobrosa, o "CPMF Não!" marca a presença de Mogi em um movimento 

nacional. "O manifesto é um gesto de cidadania", salientou. "Mais um imposto é 

sinônimo de menor geração de emprego em todos os setores, principalmente na 

indústria". 

 

Airton Nogueira, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e 

Região (Sincomércio), destacou que o movimento vai unificar as posições. "Todos os 

setores prejudicados pela carga tributária brasileira são contra o retorno [da CPMF] e o 

trabalho deste grupo vai reunir os protestos. Com isso ganharemos 

representatividade", analisou. 

 

O advogado Marco Soares, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de 

Mogi, acredita que o ato público de hoje vai "cristalizar o inconformismo da sociedade". 

"Todos os integrantes farão o possível para explicar a CPMF. A assinatura do abaixo-

assinado será a consequência deste esclarecimento e caso o cidadão opte por 

participar, ela deverá ser feita de forma consciente".  

 


