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EDITORIAL

ARTIGO

IMPOSTÔMETRO NO VALE
Contribuinte da RMVale paga R$ 1 bilhão em impostos em
2018, entre janeiro e junho. E toda essa verba é revertida?

S

ão nove zeros. Um bilhão de
reais. É muito dinheiro. Essa
é a quantia paga pelo contribuinte da RMVale em impostos no
primeiro semestre de 2018, segundo os dados do Impostômetro, a
ferramenta que foi criada pela Associação Comercial de São Paulo
e calcula a arrecadação tributária.
O valor exato foi R$ 1,097 bilhão e
ele representa o total de tributos,
incluindo taxas, contribuições e
impostos, pagos pela população.
No país, o valor alcançou R$ 1,050
trilhão. Em São Paulo, os impostos chegaram a R$ 388 bilhões. O
montante arrecadado no Vale do
Paraíba teve aumento de 8,77% na
comparação com o valor pago em
impostos na região no mesmo período de 2017 (R$ 1,009 bilhão). O
resultado está acima da média nacional (7,58%) e estadual (7,78%).
Do mais de um bilhão de reais
pago pelos moradores do Vale,
quase a metade foi paga pelos
contribuintes nas duas principais cidades da região: São
José e Taubaté. Juntas, elas foram responsáveis por 45,79%

dos impostos, um montante de
R$ 502,6 milhões --R$ 357,1 milhões em São José e R$ 145,5
milhões em Taubaté.
E os demais municípios?
O Top 10 do impostômetro na
RMVale é completado também
pelas cidades de São Sebastião
(R$ 134,3 milhões), Jacareí (R$
95,4), Caraguatatuba (R$ 70,6
milhões), Ubatuba (R$ 50 milhões), Pindamonhangaba (R$
35,9 milhões), Guaratinguetá
(R$ 30,3 milhões), Ilhabela (R$
29,9 milhões) e Campos do Jordão (R$ 28,6 milhões). Muito
dinheiro.
O trabalhador brasileiro paga
uma das maiores cargas tributárias do planeta. Em média, são
seis meses de labuta anualmente apenas para pagar os impostos. Metade do ano.
Se o contribuinte paga tantos
e tantos impostos, ele deve, obviamente, ver o seu dinheiro revertido em seu benefício.
Infelizmente isso não ocorre.
Apesar de pagar caro, o brasileiro não recebe serviços públicos de qualidade, pelo contrário. Ou os moradores da região
estão, por um acaso, satisfeitos
com os serviços de educação, saúde, segurança,
transportes, habitação,
assistência social, entre outros?
São nove zeros.
Um bilhão de reais pagos
pelo contribuinte da Região Metropolitana do Vale
do Paraíba em seis meses.
Com tanto dinheiro, então,
como explicar para o trabalhador que ele recebe tantos e tantos serviços públicos com nota
zero? Dinheiro não falta.
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INOCENTES
PAGARÃO PELOS
PECADORES?
Luiz Paulo
Costa
Jornalista e
escritor

O lulopetismo criou o mantra “nós contra eles”. Com o
mensalão e o petrolão os corruptos inventaram: “Podemos
ser, mas quem não é?!”. E encontraram parceria na difusão
com uns acusando os outros.
Exemplo: são 513 deputados
federais, 20% com denúncias
de corrupção. Vários processados e alguns já presos. O
Estado Democrático de Direito está funcionando: ninguém
está mais acima da lei. Porém,
80% deles não possuem uma
denúncia sequer e podem acabar pagando o pato pelo bombardeio diário do noticiário.
Uma eleitora espantada denunciou ao ex-deputado Ibsen
Pinheiro (PMDB-RS): “Aqui
tem deputado ladrão!”: Ele
respondeu: “Acalme-se, certa-

SOBE E DESCE

mente tem, mas a senhora está
representada aqui!” Ele próprio
foi acusado por assessor do deputado José Dirceu de possuir
em conta bancária um milhão
de dólares, perdendo o seu
mandato, mas depois verificaram que eram mil dólares recebidos para despesas de viagem
de representação ao exterior.
A democracia representativa
é um corte da própria sociedade. O que existe na sociedade
poderá existir na representação parlamentar. Preocupa
20% de deputados com denúncias de corrupção. Mas
preocupa também que este
percentual possa existir na sociedade.
Caberá aos eleitores separar o joio do trigo. O que não
pode é o inocente pagar pelo
pecador. E sem o necessário
processo legal! O Brasil vem
sendo passado a limpo.
Mas não podemos jogar fora
a água suja da bacia junto
com a criança. Esta, ou seja, o
Brasil precisa ser salvo pelos
eleitores!
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FRASE

SOBE
CONGO
A OMS (Organização
Mundial da Saúde) afirmou
nesta segunda-feira que
houve uma estabilização
no surto de ebola, que já
matou dezenas de pessoas
este ano no país africano.

EE

“Queremos fazer
essa integração da
segurança pública
entre todos os estados
brasileiros”
Michel Temer (MDB)
Presidente da República

desce
TERRORISMO
Ao menos 12 pessoas
morreram e outras 31
ficaram feridas após mais
um atentado terrorista
ocorrido em Cabul, capital
do Afeganistão, na manhã
desta segunda-feira.
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PONTE ESTAIADA
Estou indignada com esses governantes, este país não tem
jeito mesmo. Pois bem. Nesta
manhã de sexta-feira ao abrir
o jornal e ver o gasto astronômico que o Sr. Preito pretende
ter numa ponte estaiada sem
necessidade alguma, enquanto
diversos moradores de nossa
cidade esperam mais de ano
para uma simples consulta com
um especialista. Sr. Prefeito Felício Ramuth, por que gastar
tanto dinheiro com obras desnecessária e não com a saúde
ou até mesmo com a educação?
Preste mais atenção em nossa

cidade. Será que é uma ponte
estaiada que estamos precisando? Só porque uma obra desta
enche os olhos de quem a vê...,
mas é isto que nós cidadãos
precisamos? Ou precisamos
de um atendimento melhor na
saúde e uma educação de qualidade? e com professores melhores remunerados e melhores
preparados?
Luciana Rodrigues
São José dos Campos
ACIDENTE NA JK
Um dos pontos mais perigosos
de São José. O radar ali, se tiver
funcionando, de nada adianta. O

povo ali mete o pé no acelerador, não sei se foi o caso, mas ali
é perigoso demais.
Daniel Felipe de Oliveira
São José dos Campos
ESTRADA DE FERRO
Este é o caminho para baretear
os alimentos, material de construção. Porém, parece que os
políticos não têm essa visão, ou
fingem que não têm gente. Está
na hora da mudança nas urnas.
João Batista
São José dos Campos
MATÉRIA SOBRE O BAEP
Parabéns a todos aqueles po-

liciais que arriscam suas vidas
em pro da comunidade, com o
pensamento primeiro, proteger
e salvar vidas. Matar é sobrevivência.
Paulo Moreira
São José dos Campos
GREVE NA CHERY
Garanto que tem muito pai de família louco pra receber o salário
que a Chery paga todo mês que
até abre mão de PLR (Participação nos Lucros e Resultados).
‘Bora ‘pedir conta e dar lugar a
quem realmente quer trabalhar.
Carlos Henrique Olímpio
São José dos Campos
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