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Notícias

A CIDADE É NOSSA! ATO
CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DO
RIO DE JANEIRO. SÁBADO, 16
DE MARÇO, ÀS 10H
7 de março de 2013

No banco imobiliário do Rio, a próxima casa que você pode perder é o Maracanã! E
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depois?

A CIDADE É NOSSA! Ato contra a privatização do Rio de Janeiro

Dia 16 de março, sábado

Caminhada da Tijuca ao Maracanã

Concentração: a partir de 10h – Praça Saens Peña

________________________________________________

Em nome  da  Copa e  das  Olimpíadas,  o  governo  do  estado  e  a  prefeitura  estão

vendendo  a  nossa  cidade.  Saúde,  Educação,  Cultura,  Moradia,  Meio  Ambiente,

Transporte e outros direitos estão sendo reduzidos a negócios lucrativos para grupos

de empresários amigos.

O sucateamento dos serviços públicos, a venda de nosso patrimônio, o fechamento

de escolas, hospitais e teatros, as remoções forçadas e o desrespeito a comunidades

pobres,  o aumento das passagens, o recolhimento compulsório e  indiscriminado de

moradores de rua, a degradação de áreas de proteção ambiental, a relação suspeita

entre governantes e empresários… E agora a venda absurda do Maracanã! Não dá

pra ficar calado!

No próximo dia 16, sábado, vamos nos reunir a partir de 10h na Praça Saens Peña,

na  Tijuca,  e  caminhar  até  o  Maracanã,  exemplo  maior  da  entrega  de  nosso

patrimônio aos amigos do poder.

O governo já anunciou que quer  doar  o Maraca e  até anunciou a data:  dia 11 de

abril.  É  um dos  maiores  roubos  da  história!  Depois  de  gastar  nosso  dinheiro  no

estádio,  querem  entregá-lo  a  algum  empresário  que  vai  destruir  a  Escola

Friedenreich, a Aldeia Maracanã, o Estádio de Atletismo Célio de Barros e o Parque

Aquático  Julio  Delamare  para  construir  lojas,  bares  e  estacionamentos.  A  ideia  é

transformar um de nossos principais símbolos em mais um shopping.

Recursos públicos investidos no Maracanã

DESDE 1999: R$ 1,5 BILHÃO – R$ 110 milhões por ano – R$ 9 milhões por mês –

R$ 290 mil por dia

DESDE 2010: R$ 932 MILHÕES – R$ 372 milhões por ano – R$ 31 milhões por mês

– R$ 1 milhão por dia

Previsão de retorno no projeto de privatização

DE 2013 A 2048: R$ 153 milhões – R$ 4,5 milhões por ano – R$ 375 mil por mês –

R$ 12 mil por dia

Ao final de 35 anos, será pago somente cerca de 10% de todo o dinheiro público

gasto desde 1999, ou cerca de 15% do que foi gasto desde 2010, o que não paga

nem os juros dos financiamentos. A conta, definitivamente, não fecha.

PARTICIPE! CONVOQUE AMIGOS, COLEGAS, FAMILIARES!

VAMOS PRA RUA QUE A CIDADE É NOSSA!

Evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/165554883596737/

Tweetar 0LikeLike
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