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Terça-feira, 12 de Junho de 2018

Cidades

PAGO, MAS NÃO LEVO

carga tributária de
B “Temos
primeiro mundo e serviços
públicos quase de terceiro
mundo”, diz Emílio Alfieri,
economista da ACSP.

TRIBUTOS CARGA TRIBUTÁRIA NO VALE DO PARAÍBA ALCANÇA MÉDIA DE R$ 6,7 MILHÕES PAGOS EM IMPOSTOS POR DIA, ATÉ ESTA SEGUNDA-FEIRA

Imposto pago no Vale ultrapassa
R$ 1 bilhão em apenas seis meses
Aumento da carga de impostos no Vale do Paraíba durante o primeiro semestre foi mais alto do que no país e no
Estado de São Paulo; Quatro cidades da região pagam mais impostos do que moradores de capitais brasileiras
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SAIBA MAIS

Xandu Alves
@xandualves10

A RMVale alcançou nesta
segunda-feira a marca de R$
1,097 bilhão pago em impostos
pelos contribuintes neste ano.
O montante representa
8,77% de aumento ante o
valor pago em impostos no
mesmo período do ano passado --R$ 1,009 bilhão. Tratase de crescimento acima da
média nacional (7,58%) e da
estadual (7,78%).
O levantamento é feito diariamente pelo Impostômetro,
ferramenta da Associação
Comercial de São Paulo que
apura a arrecadação de impostos desde o início do ano.
O valor representa o total
de tributos, incluindo taxas,
contribuições e impostos, pagos pela população.
No país, o valor alcançou
R$ 1,050 trilhão no início da
semana. No Estado de São
Paulo, os impostos chegaram
a R$ 388 bilhões.
RMVALE.

Quase a metade do total arrecadado na região foi pago
nas duas maiores cidades:
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

TOP 5

mais impostos
B Pagaram
no Vale os contribuintes
de São José,Taubaté,
São Sebastião, Jacareí e
Caraguatatuba.

MAIS IMPOSTOS

com maior
B Cidades
aumento em 2018 ante
2017 foram Bananal
(16,6%), Lorena (11,5%) e
Redenção da Serra (10,6%).

Divulgação

Impostômetro. Contribuinte da RMVale já pagou mais de R$ 1 bilhão em impostos neste 1º semestre

1,050
ATrilhão
de reais
pagaram em impostos os
brasileiros em 2018, até
esta segunda; no Estado,
foram R$ 388 bilhões.

São José e R$ 145,5 milhões
em Taubaté.
O ‘top 10’ da região é completado por 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).
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SAIBA MAIS

Contribuintes de São José dos Campos
pagam mais impostos do que 14 capitais
MAIS CARO. Contribuintes da
RMVale pagam mais impostos
do que em capitais brasileiras.
Os tributos pagos neste ano
em São José (R$ 357,1 milhões)
são maiores do que os de 14

de 26 capitais estaduais brasileiras. Com R$ 145,5 milhões em
impostos, Taubaté teve mais tributos do que 4 capitais: Palmas
(TO), Boa Vista (RR), Rio Branco
(AC) e Macapá (AP).
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PESQUISA CESTA COM 44 PRODUTOS TEM SEGUNDA ALTA CONSECUTIVA DO ANO

CAMINHONEIROS

ESTRADA

Cesta básica aumenta
1,20% no Vale, diz Nupes

Alimento sobe
58% com greve
na estrada

Tamoios
terá trecho
interditado

PREÇOS. O Nupes avaliou
o preço de 10 alimentos antes e durante a paralisação
dos caminhoneiros, no final
de maio. Na região, a batata
foi o item que mais subiu:
58,93%, de R$ 2,80 para R$
4,45 o quilo. Tomate aumentou 29,14% (R$ 5,32 para R$
6,87 kg) e o frango, 22,88%
(R$ 4,72 para R$ 5,80 kg).

CARGAS. Na próxima quarta-

CUSTO. Pelo segundo mês

consecutivo, após dois de
queda, o preço da cesta básica no Vale do Paraíba subiu 1,20% em maio, segundo levantamento do Nupes
(Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais), da Unitau
(Universidade de Taubaté).
Trata-se do segundo maior
aumento no valor da cesta
desde junho de 2016, quando

subiu 3,28% no Vale, de acordo
com série histórica do Nupes.
O recorde anterior foi em abril
deste ano, com alta de 1,21%.
O valor da cesta com 44 produtos, sendo 32 de alimentação, sete de limpeza e cinco
de higiene pessoal, passou de
R$ 1.538,79 em abril deste ano
para R$ 1.557,18, em maio. No
ano, a cesta acumula alta de
2,61% no Vale do Paraíba.
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Rogério Marques/ OVALE

Seu bolso. Preço dos alimentos
teve aumento em toda a região

.

feira (13), o trecho de Serra
da Rodovia dos Tamoios estará totalmente interditado,
entre o km 76,9 e o km 80, das
15h às 16h. Serão movimentadas cargas nas obras de ampliação das curvas do km 79,1
e 79,5. Usuários devem evitar
trafegar pelo trecho no período da operação.
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