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<p><br /><img src="images/NOTICIAS/DSC_6752.jpg" width="150" height="100" alt="DSC
6752" style="float: left; margin: 5px;" />O Preservale se juntou aos mais de cento e cinq�enta
mil cariocas e fluminenses que invadiram as ruas do Centro do Rio de Janeiro, no dia 10 de
novembro, numa clara demonstra�o de for� e de amor ao Rio de Janeiro e contra o projeto
aprovado pelo Senado que reduz dos atuais vinte e seis por cento para 17 por cento, em 2012,
a distribui�o dos Royalties para os estados produtores e, em 2019, para quatro por cento.</p>
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cinq�enta mil cariocas e fluminenses que invadiram as ruas do Centro do Rio de Janeiro, no
dia 10 de novembro, numa clara demonstra�o de for� e de amor ao Rio de Janeiro e contra o
projeto aprovado pelo Senado que reduz dos atuais vinte e seis por cento para 17 por cento,
em 2012, a distribui�o dos Royalties para os estados produtores e, em 2019, para quatro por
cento.</p> <p>Depois de seguirem em caminhada pla Avenida Rio Branco junto com o
assessor de comunica�o J�lio Cesar Rocha (foto), o presidente do Preservale, Nestor Rocha,
e sua esposa, a jornalista Liliana Rodriguez, munidos de adesivos do Instituto, levaram
pessoalmente o apoio do Instituto ao Governador do Estado, Sergio Cabral. Para Nestor, o
momento �de uni� em torno da manuten�o dos recursos dos royalties no Rio. �Tirar do
Estado do Rio estes recursos �penalizar a popula�o e sacrificar projetos de desenvolvimento,
como aqueles que visam a revitaliza�o do Vale do Caf�fluminense�, disse. </p> <p>O que
est�em jogo �uma receita de vinte e oito bilh�s de reais provenientes dos Royalties e do
Fundo de Participa�o. Os 87 munic�ios do Estado do Rio, que ser� afetados caso a
redistribui�o dos royalties seja concretizada, n� param de contabilizar os preju�os que
afetar� o funcionalismo. Em Maca� um dos cen�ios mais graves: as perdas devem chegar a
R$ 150 milh�s no ano que vem. Isto significa que a cidade poder�ter de 35% a 40% a menos
de royalties do que em 2011. </p> <p>S� dois projetos poss�eis. Um, que acaba de ser
aprovado pelo Senado e que deseja tirar de estados e munic�ios produtores e distribuir essas
compensa�es para Estados e Munic�ios que n� tem nenhum impacto ambiental decorrente
do processo de produ�o e que v� receber o dinheirinho na mamata, e outro, proposto pelas
bancadas do Rioe Esp�ito Santo, que quer distribuir mais dinheiro aos Estados e Munic�ios
n� produtores, mantendo a participa�o dos Produtores, mas reduzindo a parcela da Uni� e
taxando os po�s que hoje s� isentos de impostos.</p>
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