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Boca no Trombone Alíquota de ISS é reduzida para empresas

de tecnologia da informação

Por: Euclides Staub - staub@oimagem.com.br

Ferrovias não passam
de blá blá blá !!!

N

a semana passada os expoentes de sustentação do governo esquerdopata protagonizaram mais um capitulo de enrolação. A bola da vez
foi a badalada ferrovia do frango. Encontraram
um problema na licitação provocado por eles (governo) mesmos e foi na licitação do projeto da ferrovia e não da dita ferrovia. Acreditar na ferrovia
Dionísio Cerqueira – Itajaí, salvo melhor juízo, é
comparar uma vara de porcos sonhando com
uma lavoura de milho. E explico:
Desde a redemocratização em 1985, os governos alardeavam que iriam revolucionar o transporte de cargas no Brasil. Então, vejamos como
estão as alardeadas ferrovias:
José Sarney (1985 – 1989) – “Ferrovia NorteSul estará 75% concluída até 2014”, aﬁrma Dilma.
Luiz Inácio Lula da Silva (2002 – 2010) – Ferrovia Oeste – Leste “31/07/2013, 09h02min.
Uma inauguração que não houve: Ferrovia baiana ainda espera pelos trilhos. Ferrovia OesteLeste, até hoje, não há trilhos instalados ao longo
dos 1.022 quilômetros. Tivesse se cumprido a promessa que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cravou no balanço do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC) em 2010, quando garantiu
que a Fiol estaria pronta em 30 de julho de
2013.Por isso ontem, não houve nenhuma festa
em Ilhéus. Não há muito o que comemorar. Diz
jornal.
Dilma Rousseff – (2010 - 2014) - Ferrovia do
Frango - Tribunal de Contas da União pode dar
continuidade à licitação na próxima semana. Diz
deputado federal Pedro Uczai (PT).
Diante do quadro acima, podemos concluir
que o sonho ferroviário faz mal. Logo, é de bom
alvitre os empreendedores não se emocionarem e
alicerçarem os seus investimentos contando com
a prometida ferrovia.

São Miguel do Oeste
prefeito, João Valar,
e o vice Wilson Trevisan, juntamente com o
secretário de Desenvolvimento Econômico, Edison
Ortigara, repassaram ao
Núcleo de Tecnologia de
Informação, da Acismo, a
Lei Complementar nº
023/2013 que reduz a alíquota de Imposto Sobre

O

Serviços – ISS para as
empresas do ramo de tecnologia da informação, de
4% para 2%.
Conforme o prefeito a
iniciativa demonstra
como a administração
está empenhada em
incentivar as empresas
locais, buscando o desenvolvimento do município
e contribuindo para futu-

ros empreendimentos neste setor. “Muitas empresas
acabam recolhendo o
imposto em outras cidades, onde prestam serviços, e a alíquota é menor.
Por isso, acreditamos que
esta iniciativa vai melhorar nossa arrecadação e
favorecer quem atua nesta
área”, observou Valar.
O secretário Ortigara

observa que a solicitação
de redução foi feita pelo
núcleo, o qual é coordenado por Miguel Bocalon, e
está trabalhando na
implantação do Polo Tecnológico. “A redução é
mais um passo dado para
construir o polo, além de
contribuir e fortalecer as
empresas do setor” reforça.

Vereador convoca reunião do PMDB
Descanso
vereador Lenoir Luiz
Povala, membro da
executiva municipal do
partido do movimento
Democrático Brasileiro,
convocou uma reunião
com o objetivo de avaliar
os trabalhos da administração municipal e debater assuntos de interesse

O

político do partido. Estiveram presentes vários
cargos de conﬁança e efetivos que recebem gratiﬁcações no governo municipal e o prefeito Hélio
José Daltoé.
De acordo com o vereador, o debate foi muito
importantes onde várias
pessoas tiveram a oportu-

nidade de expressar sua
opinião. O prefeito Hélio
depois de ouvir a todos,
explicou as diﬁculdades
enfrentadas nesses primeiros meses de governo e
também relatou os avanços e conquistas do plano
de governo. O prefeito
enfatizou também que a
administração segue seu

planejamento e que com
as parcerias dos governos
do estado e federal, logo
teremos importantes
ações em prol de nosso
município.
O vereador Lilo ﬁcou
muito satisfeito com a presença de todos e disse que
encontros como estes,
serão constantes.

Associação de universitários recebem ajuda de custo
Mais de 160 alunos serão beneﬁciados com o convênio

São José do Cedro
a tarde de quintafeira, dia 12, o prefeito, Plínio de Castro, recebeu em seu gabinete o presidente da Associação dos
Universitários do município, Alexandre Trevisol,
com o objetivo de assinar o
convênio de repasse ﬁnanceiro para ajuda de custo
no transporte universitário.

N

Plínio de Castro disse
que esse convênio retrata,
sobretudo, a preocupação
do governo municipal em
investir na formação pessoal e intelectual das pessoas. “Os jovens são responsáveis pelo futuro, são
parte fundamental da nossa história, é essencial que
prezemos pelo seu desenvolvimento”, destaca.
O prefeito agradeceu à

Câmara de Vereadores que
aprovou o projeto e a todos
que colaboraram para que
se tornasse realidade.
O presidente da Associação dos Universitários
manifestou seu contentamento com a parceria. “Há
vários anos vínhamos buscando um auxílio no transporte dos universitários, e
o valor desse repasse até
mesmo supera as nossas
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expectativas”, declara Alexandre.
O convênio assinado
foi no valor de R$
8.160,00, referente aos
meses de setembro, outubro e novembro, e R$
4.080,00 para o mês de
dezembro. O total foi de
R$ 28.560,00, cobrindo
cerca de 35% do valor total
do investimento em transporte dos estudantes.

