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O Movimento O Rio é o
Meu País é uma organização
que
defende
a
independência política do
Estado do Rio de Janeiro,
pretendendo
ser
o
representante da população
fluminense que apoia essa
ideia. Seu objetivo é
difundir essa ideia ante a
população fluminense e
defender a criação da
República do Rio de
Janeiro, sempre no marco da
legalidade e utilizando
meios pacíficos.
O Estado do Rio de Janeiro
é um dos mais ricos da
República Federativa do
Brasil. Somos vítimas de um
injusto sistema tributário.
Para ilustrar isso, utilizamos
dados da própria Receita
Federal, referente ao ano de
2013, onde o Estado do Rio
de Janeiro pagou de
impostos, no referido ano,
R$
204.150.928.197,
recebeu de volta R$
26.158.771.793 (já incluídos
os royalties do petróleo).

goo.gl/iqP4x1

VOCÊ SABIA?
O povo do Rio paga impostos de
estradas sendo construídas no
norte do país. Estradas que nós,
sequer, iremos ver em nossas
vidas!
A população do Rio produz 8
vezes mais do que recebe,
enquanto estados como o Pará
lucram com isso, às custas do
Rio.
Se todo o dinheiro produzido no
Rio de Janeiro fosse convertido
ao nosso estado, teríamos
dinheiro para pagar as dívidas
da crise dos servidores!

O PIB por área do Rio de
Janeiro é o equivalente a de
países desenvolvidos.
E você, vai ficar parado(a) e
deixar
seu
dinheiro
ser
direcionado
sem
seu
consentimento a diversas áreas
do Brasil?
Junte-se a nós! Acesse nossos
meios de comunicação e fique
por dentro!

/rioindependente

www.rioindependente.net
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