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Mogiano pode aderir a movimento 
contra volta da CPMF pela Internet 
Abaixo-assinado virtual recebeu até ontem à tarde 14 mil 
participantes que se posicionaram contra o tributo  
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Da reportagem local 
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Lideranças de Mogi e região realizaram uma grande mobilização no sábado para conscientizar 
a população sobre a ameaça da CPMF 

Os cidadãos podem aderir ao "CPMF Não!" pela Internet. Nos sites 

www.abaixoassinado.org; ciesp.com.br/mogi; e junjiabe.com.br/cpmfnao é possível 

encontrar links para a página na qual será possível assinar virtualmente o documento 

que demonstra a posição contrária da população sobre o retorno do tributo extinto em 

2007. O documento on-line contava até a tarde de ontem com 14 mil participantes. 

Para fazer parte da mobilização, basta acessar um dos endereços eletrônicos, clicar 

no ícone que remete ao abaixo-assinado e informar os dados obrigatórios - nome, e-

mail e RG.  

Além das adesões por meio da rede mundial de computadores, entidades que 

participam da iniciativa, como o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), 

o Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio) e o 

Sindicato Rural de Mogi das Cruzes distribuirão o documento aos associadas.  

Quem receber a lista ficará responsável por coletar o maior volume possível de 

participantes. Um abaixo-assinado também ficará disponível à população na Câmara 

Municipal. Assim que atingir "um número significativo de adesões" ele será 

encaminhado à Presidência da República, ao Senado e à Câmara dos Deputados. 

 

 



Ato público  

No sábado passado, o movimento teve início com um ato público no largo do Rosário, 

no centro da cidade. Representantes dos setores da indústria, do comércio e da classe 

política, além de lideranças de bairro iniciaram a coleta de assinaturas e a 

conscientização dos mogianos. Ao final do dia, um pouco mais de 700 mogianos 

haviam aderido ao movimento, inserindo o nome e o número do RG.  

Até o fim desta semana, integrantes dos grupos que compõem a "CPMF Não!" devem 

voltar a se reunir na sede do Ciesp. Eles irão fazer um balanço das ações e planejar 

novas atividades. Devido aos compromissos pré-agendados, ainda não foi definida a 

data do encontro. Entre as ações que deverão ser colocadas em prática está a de 

organizar o ato público em outros municípios da região. 

 

A contribuição voltou ao centro das atenções depois que um grupo de governadores 

da base aliada da presidente eleita Dilma Roussef (PT) propôs a volta da cobrança 

para assim aumentar os recursos destinados à saúde. Dilma afirmou que estaria 

disposta a um processo de negociação. Para que a população mude a opinião sobre a 

CMPF, ela seria rebatizada como Contribuição Social para a Saúde (CSS).  

 


