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LLPARA DIMINUIR INADIMPLÊNCIA

Recuo na alta de IPTU
Crivella promete reduzir imposto que aumentou ao assumir a Prefeitura do Rio

O

prefeito do Rio, Marcelo
Crivella (Republicanos),
voltou às ruas em busca de
votos dos eleitores para o segundo turno contra Eduardo Paes
(DEM). Ontem, ele caminhou
pela região da Saara, no Centro, região de comércio popular,
e prometeu a redução do IPTU
nos próximos anos, para “a população do Rio voltar a pagar em
dois anos o que pagava em 2017”.
“Minha proposta é a que eu
mandei para a Câmara dos Vereadores: diminuir o IPTU. Nós
já aumentamos o IPTU por cau-

sa da crise em 2018 e 2019. Agora em 2021 e 2022 queremos
voltar com o que era em 2018 e
2017. Eu tenho certeza que será
um grande alívio para os nossos comerciantes e para toda população do Rio, mas sobretudo
os comerciantes que durante a
pandemia ficaram com as lojas
fechadas”, afirmou o prefeito.
O candidato à reeleição garantiu que a redução do IPTU
não prejudicará o orçamento
da prefeitura para os próximos
anos. “Isso não prejudicaria, já
fiz as contas. Estamos com risco

de inadimplência de 30%. Vamos diminuir a inadimplência.
É melhor receber 100% de um
IPTU mais baixo, do que receber 70% de um IPTU muito alto”, avaliou.
Crivella se queixou de ter recebido a prefeitura endividada por
causa das obras para a Olimpíada
de 2016.“Já pagamos 5,2 bilhões.
Ainda tínhamos que pagar 1,5 bilhão, mas negociei com BNDES
lá no final do contrato para 2030,
agora teremos um alívio”,afirmou.
Crivella também defendeu a privatização da Cedae.

Luciano Belford

Candidato à reeleição visitou a região da Saara e prometeu desconto

LLURBANIZAÇÃO E ESCOLAS

Eduardo Paes
em Guaratiba
Promessa de investir na Zona Oeste
No primeiro dia de campanha para o segundo turno,
Eduardo Paes (DEM) apostou
na Zona Oeste. O ex-prefeito,
que venceu o primeiro turno,
caminhou com moradores de
Guaratiba e prometeu investimentos na urbanização, além
de conclusão de escolas. “Vamos voltar a investir na Zona
Oeste, fazer urbanização e terminar as poucas escolas que
deixamos quase prontas e o
Crivella foi incapaz de concluir.
Nesta região há uma necessidade por novas escolas”, afirmou.
Foi em Guaratiba que Paes
teve o maior percentual de diferença para Marcelo Crivella na
região. E das cinco zonas eleito-
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Paes agradeceu a eleitores

rais vencidas pelo adversário no
último domingo, quatro foram
na Zona Oeste. “Vim aqui justamente para agradecer”, disse.

rapidinha...

Ausente
pode votar
no 2º turno
LLO eleitor que compareceu às urnas no domingo, no primeiro turno
das eleições municipais,
poderá votar no segundo
turno, no próximo dia 29.
Na capital e em cidades
da Região Metropolitana,
como São Gonçalo e São
João de Meriti, os eleitores ainda vão escolher os
próximos prefeitos.
O eleitor que não votar
em um dos turnos, ou em
ambos, terá até 14 de janeiro de 2021 para justificar ausência. Quem não
justificar dentro do prazo fica impedido de tirar
identidade e passaporte
e participar de concurso
público, além de pagar
multa. O uso de máscara continua obrigatório.

