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Pensão de menores
Auxilio doença e não auxilio acidente de trabalho?
Hoje o auxilio doença e auxilio acidente de trabalho
tem o mesmo cálculo. Assim o INSS faz a média das contribuições de 07/1994 até o protocolo e o valor pago vai
corresponder a 91% da média. Os 9% descontados do
segurado representam a contribuição para a previdência, é por isso que o auxilio doença, como tempo de serviço para todos os ﬁns, inclusive de carência, há muito
tempo havia diferença de auxilio doença e auxilio acidente, hoje é o mesmo cálculo.
O INSS pode chamar aposentado por invalidez para pericia?
Sim enquanto estiver aposentado por invalidez o
INSS pode chamar o segurado afastado para perícia.
É verdade que o desconto feito no bloco do
produtor não vai para o INSS?
É verdade, pois aquele valor não é desconto da previdência, embora quem pague o segurado especial seja o
INSS.
Porque dizem segurado especial para os agricultores?
Porque realmente ele tem muitas coisas especiais,
não paga nada e tem direito a aposentadoria e tem aposentadoria por idade com menos 5 anos que a urbana.
A lei feita em 2001 prevê a contribuição do segurado
especial, tanto que se ele pagar o INSS ele pode e tem
direito aposentadoria por tempo de serviço.
O governo pode exigir tal contribuição basta cumprir
a lei.
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Comunidade aprova Plano de Saneamento Básico
Guaraciaba
m Audiência Pública,
realizada na noite de
quarta-feira (28), no Centro de Multiplo Uso,
Armando Domingos Montagna, a prefeitura de Guaraciaba aprovou o Plano
Municipal de Saneamento
Básico, que deve ser
implantado em prazos
imediato (0 a 3 anos), curto (4 a 8), médio (9 a 12) e
longo (13 a 20). O valor a
ser investido ﬁcou na faixa
de R$ 49,5 milhões, até
2033.
No evento foram aprovadas as metas de execução, que são "Água para
todos" (abastecimento de
água potável), "Guaraciaba mais limpa" (limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos), "Esgoto tratado é saúde" (esgoto sanitário), "Guaraciaba sem
alagamentos" (águas pluviais), "Programa municipal de educação em saúde
e meio ambiente"(saúde e
meio ambiente) e "Participação social na gestão do
s a n e a m e n t o b á s ico"(gestão participativa),
extraídas de apontamentos feito pela comunidade.

E

Metas
Na meta de abastecimento de água potável,
uma das prioridades é a
ampliação da captação da
água bruta, que pode ser
coletada do rio das Antas
ou no rio das Flores, priorizando a exploração de
águas superﬁciais, não
mais as de poços profundos. Para essa meta foram
destinados cerca de R$
13,9 milhões, com injeção
imediata e de curto prazo
cerca de R$ 10 milhões.
Na limpeza urbana e
manejo dos resíduos sólidos, foram apontada a criação de um consórcio intermunicipal para implantação e administração de
aterros sanitários e
implantação sistemas de
coletas seletivas na cidade
e interior. Os recursos
devem ﬁcar na ordem de
R$ 9,7 milhões, sendo R$
7 milhões a curto e médio
prazo.
Para o esgoto sanitário, a comunidade apontou a necessidade de contratação de serviço de
engenharia para instalação de rede coletora e esta-

ção de tratamento do esgoto doméstico, com prioridade com a região próxima ao chamado "canalão".
O valor orçado está em R$
15,3 milhões, sendo destes
R$ 2,3 milhões para investimentos de curto e médio
prazo.
Para o manejo de
águas pluviais, foi apontado a realização de obras e
instalação de sistemas de
drenagem no perímetro
urbano, evitando alagamentos e possibilitando a
correta destinação da
água. O valor apontado é
de R$ 9,6 milhões com previsão de injeção de imediato e curto prazo.
Saúde e meio ambiente
prevê o investimento de
R$ 830 mil, a imediato,
curto e logo prazo, com
ações como gestão de

recursos hídricos, preservação e recuperação do
meio ambiente, manutenção de Áreas de Preservação Permanentes (APPs) e
matas siliares, feitas através de ações nas instituições de ensino .
Já a gestão participativa, que teve a aprovação
da comunidade, passará
agora pela análise e aprovação da Câmara Municipal de Vereadores.
Segundo o viceprefeito, Vandecir Dorigon, a partir de agora o trabalho da administração
está voltado à captação de
recursos. "O valor a ser
investido é alto e além das
capacidades do município,por isso, vamos buscar
esses recursos junto às
esferas estadual e federal", acrescentou Dorigon.

Destaques na movimentação econômica de 2012 serão agraciados
Guaraciaba
prefeitura de Guaraciaba realiza, na
segunda-feira 30 de
setembro, a entrega da premiação às empresas das
indústria, comércio, agricultura e prestação de serviços, que apresentaram,

A

em 2012, a maior movimentação econômica.
Segundo o viceprefeito, Vandecir Dorigon, o prêmio é um reconhecimento às empresas
que movimentam a economia e impulsionam o crescimento do município.

"Precisamos valorizar as
empresas que fazem a economia crescer, que geram
empregos e impulsionam
Guaraciaba", disse Dorigon.
O evento será na linha
Indiozinho, às 19h30, com
jantar, que terá como car-

dápio porco pizza.
Missa
No dia 1º de outubro,
aniversário do município
haverá uma missa, com o
padre Ezequiel, às 9h30,
na praça municipal Giuseppe Palu.

