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Não à taxa do cheque 

Mogi inicia movimento contra volta 
da CPMF 
Lista mogiana contra a taxa será encaminhada ao Congresso 
Nacional quando tiver mais adesões 
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Lista contra imposto recebeu adesão de muitos mogianos que passaram pelo Rosário ontem 

Mogi das Cruzes deu início, com grande adesão, ao movimento popular que pretende 

combater o retorno da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 

(CPMF). O movimento "CPMF Não!", formado por representantes de setores do 

comércio, indústria, classe política e lideranças de bairros, começou a coletar, na 

manhã de ontem, no largo do Rosário, no centro, nomes para um abaixo-assinado. 

Quando o documento obtiver um alto número de adesões, será enviado ao Congresso 

Nacional, Ministério da Fazenda e Presidência da República. Informativos sobre as 

consequências do possível retorno do imposto também foram entregues. 

 

O objetivo a partir de agora é estender o ato público a outras cidades da região. O 

grupo que idealizou o movimento promete se reunir semanalmente para avaliar as 

ações desenvolvidas e programar novas estratégias. A CPMF voltou ao cenário 

político no início de novembro, quando a maioria dos governadores eleitos demonstrou 

interesse em restabelecer a contribuição. Ela foi extinta pelo Senado em 2007. 

 



O deputado federal eleito Junji Abe (DEM) disse que todas as entidades que 

participam do movimento "terão a missão de colher as assinaturas e conscientizar os 

associados". Para Airton Nogueira, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de 

Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio), a população é quem deve decidir se um 

imposto que era provisório deve se tornar definitivo. 

 

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Mogi das Cruzes, Marco 

Soares, opinou que o governo deve buscar alternativas de aumentar a receita sem que 

a população pague mais tributos.  

 

 

 

População 

O aposentado Valdemar Rodrigues, de 83 anos, passou pelo largo do Rosário e 

assinou a lista contra a CPMF. "Se me devolvessem tudo que eu já paguei para o 

governo seria uma pessoa rica. Como isso não vai acontecer, vou lutar para não se 

tornar mais pobre", disse.  

Antonio Carlos Viana, 66, também aposentado, acredita que a desculpa que o dinheiro 

será revertido à saúde deve ser rebatida. "O poder público tem recurso, mas é mal 

administrado. Não vai adiantar nada aumentar a verba se a destinação deste dinheiro 

continuar errada".  

Ademir Aparecido Cesário, 39, e a esposa, Marilda da Rosa Mendes, 47, acreditam 

que o brasileiro já paga tributo em excesso. "Quando acordamos e acendemos uma 

luz já tem imposto. Abrimos a torneira, mais imposto", frisou Marilda. O técnico em 

informática Eduardo Sasazawa, 30, foi direto: "Já chega de impostos. E o pior é que a 

população tem péssimos serviços". 

 


