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Representantes de Associações do RJ e entidades de Classes

F oram realizadas duas reuniões abertas do

movimento intitulado “Acorda, Rio!” nos

salões do Hotel Royal Tulip, em São Conrado. A

última em 24/10/2017, contou com a presença de

mais de 80 representantes de diversas

Associações de Moradores e outras entidades

organizadas da sociedade. Os trabalhos foram

abertos por José Britz, presidente da AMASCO –

Associação de Moradores de São Conrado, que

passou a coordenação para Delair Dumbrosck –

presidente da CCBT – Câmara Comunitária da

Barra da Tijuca, estando a mesa a Regina

Chiaradia, presidente da AMABA – Associação de

Moradores de Botafogo e Heitor Wegmann Jr. –

da AMAJB – Associação de Moradores e Amigos

do Jardim Botânico. Após exaustiva discussão,

ficou aprovado o modelo do adesivo para

automóveis com os dizeres “ACORDA, RIO! – O

Aumento do IPTU Vai Ter Troco”. O design se

aproxima da figura do “Pão de Açúcar” com

detalhes em vermelho. Foi também aprovado a

produção de peças em forma de “pirulito”, onde

estarão exibidas as fotos dos vereadores que

votaram a favor do aumento do IPTU e inclusive a

do prefeito.

Delair Dumbrosck informou que está buscando

outras contribuições que viabilizem as produções

peças do movimento. Regina da AMAB, ficou

encarregada de coordenar as doações de

contribuições a serem efetuadas pelas

Associações e pessoas físicas. O plenário após

debater, decidiu encaminhar ao Prefeito Marcelo

Crivella, uma solicitação de audiência para após a

manifestação do dia 26, para que seja discutida a

desordem urbana que vem se apresentando na

cidade, com o comércio descontrolado de

camelos, e a volta do transporte de Vans,

construções irregulares e outros problemas. Caso

haja insucesso na realização da audiência, o

movimento ACORDA, RIO!, discutirá um novo

manifesto de rua contra tal situação. Diversas

manifestações foram feitas pelas lideranças da

AMAB, AMASCO, VIVALEME, AMAIPANEMA,

AMAJB, AMAROSAS, CCBT, AMACOPA,

ABIH/RJ, AMORIO2, ABM, CCRV, AMHU,

AMAGLORIA, AMOUR, AMAVE AMOCAD,

CRECI/RJ, entre outras.

Como ficou definido, foi realizado em 26 de

novembro o manifesto público em frente ao

Copacabana Palace. Os 31 vereadores que

votaram pelo reajuste do IPTU foram "enterrados"

simbolicamente no ato "Acorda, Rio", que contou

com a presença de cerca de 30 associações de

moradores na praia de Copacabana, na manhã de

domingo, em frente ao hotel.

As fotos dos políticos em cartazes em forma de

pirulitos, com os respectivos partidos, estavam

riscadas. Já a imagem do prefeito do Rio foi

inserida em uma boia no formato de um abacaxi.

O ato teve o apoio de um carro de som, que

tocou, entre outras canções, músicas de Chico

Buarque, como "roda viva". Cerca de 50 pessoas

participaram, e gritaram "vai ter troco", em

referência à próxima eleição. O cartaz no carro de

som dizia que "o aumento do IPTU vai ter troco".

Com este protesto, o movimento “ACORDA,

MOVIMENTO “ACORDA, RIO!”
RIO”!, espera que aqueles que foram votados e

eleitos para deliberarem em favor da sociedade,

pensem duas vezes antes de negociarem com o

executivo os seus interesses pessoais em troca de

votos.

Natal é no Shopping Fashion Mall, você

não precisa sair de São Conrado para

fazer suas compras de Natal, conforto e

comodidade no Shopping mais charmoso

da cidade.

Além das compras, seu filho pode tirar

uma foto com o Papai Noel. O bom

velhinho está de domingo a sexta, das 15h

às 21h e aos sábados, das 10h às 22h.

Tem também oficinas infantis aos sábados

e domingos de dezembro, das 15h às 19h.

E então, vale ou não vale a pena dar uma

passada no Fashion Mall neste Natal?

Natalno

Fashion
Mall!


