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49-9988-9141

Transcrevo hoje o boletim resumo ﬁnal da página
da internet www.anﬁp.org.br. referente o orçamento
da seguridade social do Brasil, levantamento feito
pela própria Anﬁp, ou seja, Associação nacional dos
ﬁscais e auditores da previdência do Brasil, referente
ao período abaixo:
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

31.464,00 bilhões
32.960,00 bilhões
31.730,00 bilhões
42.530,00 bilhões
62.679,00 bilhões
50.252,00 bilhões
60.627,00 bilhões
52.301,00 bilhões
32.540,00 bilhões
58, 118,00 bilhões
77.183,00 bilhões
72.025,00 bilhões

Com tanto dinheiro sobrando o que o governo faz
com ele, se não temos quase nada de saúde, assistência social e previdência?
A previdência é de todos os contribuintes e infelizmente muito mal administrada.
Caso o senhor duvide dos dados acesse o site
(www.anﬁp.org.br) e conﬁra os dados.
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Município recebe recursos
para internet rural

Dúvidas Previdenciárias
A mentira do déﬁcit da
previdência:
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Guaraciaba
prefeito de Guaraciaba Roque Meneghini
destaca que o município
foi contemplado, com
recursos da Secretaria de
Estado da Agricultura,
para instalação de um sistema de internet nas comunidades que ainda não possuem o serviço.
Conforme Meneghini,
o convênio, que já esta na
Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Regio-

O

nal de São Miguel do Oeste, é no valor de R$ 100
mil. Agora, a administração fará o levantamento
das localidades que não
possuem o sinal, para
então dar início ao trabalho de implantação do serviço. “Queremos levar a
tecnologia a todas as famílias, auxiliando na pesquisa de novas técnicas, no
estudos estudo dos ﬁlho e,
claro, na inclusão digital”,
aﬁrmou o prefeito.

Rodovia SC-163 será repassada à União
Itapiranga
São Miguel do Oeste
Assembleia Legislativa deve votar na sessão de hoje a doação da
rodovia SC-163, entre Itapiranga e São Miguel do
Oeste, para a União. A
desafetação foi aprovada
ontem, dia 10, pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos,
presidida pelo deputado
estadual Marcos Vieira
(PSDB).
Reivindicação do deputado estadual Marcos Vieira (PSDB) junto com os
demais representantes do
Oeste, a doação para a
União vai beneﬁciar o
desenvolvimento econômico de todo o Extremo
Oeste. “O trecho entre São
Miguel do Oeste e o
entroncamento com a BR-

A

280 no Paraná já é federalizado, o mesmo ocorre no
Rio Grande do Sul, onde a
BR-163 começa na cidade
de Tenente Portela, que
também é uma federal. Faltava apenas este trecho
em nosso Estado para que
toda a rodovia seja uma
BR”, explicou o deputado
Marcos Vieira.
Com 66 quilômetros, o
trecho entre Itapiranga e
São Miguel do Oeste passará a ser de responsabilidade, tanto de ﬁscalização, quanto de manutenção, do governo Federal.
“Assim vamos tirar o peso
do Estado e dos municípios, já que o tráfego de caminhões faz estragos consideráveis e o custo da manutenção ﬁcava para os prefeitos”, completa o deputado.

Outra ação da federalização do trecho é favorecer a construção de uma
ponte sobre o Rio Uruguai, ligando Itapiranga
ao município de Barra do
Guarita, no Noroeste do
Rio Grande do Sul. Atualmente a travessia é feita
por balsa, que resulta na
formação de ﬁlas, principalmente de caminhões,
que escoam a produção ou
precisam trazer matéria
prima para as empresas
catarinenses, aumentando custos e afastando
investimentos.

Foto: Alesc

Marcos Vieira
Deputado Estadual

“Assim vamos tirar o peso do Estado e dos
municípios, já que o tráfego de caminhões
faz estragos consideráveis e o custo da
manutenção ﬁcava para os prefeitos”

