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Dúvidas Previdenciárias
Por: Prudêncio Gavazini - gavazini@smo.com.br
49-9988-9141

Declaração de homologação
sindical de atividade rural?
É um ótimo documento que os sindicatos
dos trabalhadores rurais podem fazer para
evitar a necessidade de levar as tais de testemunhas.
Tal documento deve ser feito com base
em vários documentos em nome do pai ou
da própria pessoa interessada, com a presença do segurado.
Tenho visto alguns documentos destes
que são um verdadeiro abuso. Se dá o documento sem nada de comprovante que a pessoal realmente foi segurado especial.
Ilude-se o segurado e depois o próprio
segurado revolta-se ao ver que aquilo foi
um simples caça níquel.
Quero aqui parabenizar o sindicato dos
trabalhadores rurais de São Miguel do oeste, que além de exigir vasta documentação,
exige a presença do segurado para fazer tal
documento, o mesmo ocorre com sindicato
dos trabalhadores rurais de Guaraciaba.
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Conselho de Desenvolvimento Regional se reúne
Foto: Sadi/Ascom/SDR-Ita

Tunápolis
a tarde desta segunda-feira, 7, o Conselho de Desenvolvimento
Regional esteve reunido
para apreciação de projetos e assuntos gerais. Conforme o Secretário Rolf
Trebien, esteve em pauta a
aprovação de projeto que
prevê o repasse de R$ 80
mil para o Corpo de Bombeiros de Itapiranga para
aquisição do chassi de
caminhão de resgate. O
investimento total será de
205 mil reais com o complemento do Funrebom
(R$ 100 mil) e da prefeitura (R$ 25 mil.
Também foram aprovados O repasse de recursos da Secretaria da Saúde
para hospitais. R$ 150 mil
para a Sociedade Hospitalar de Tunápolis e R$ 150
mil para o Hospital Santa
Casa Rural de São João do

N-

Prefeitos voltaram a defender a obra de pavimentação na estrada da fronteira
Oeste, os dois para aquisição de equipamentos.
O prefeito de Iporã do
Oeste, Ilton Vogt, encaminhou pedido solicitando
ao Deter (Departamento
de Transportes e Terminais) a construção de nova
rodoviária no município.
Ilton Vogt também solicitou ampliação do sistema
de abastecimento de água

que é controlado pela
Casan, órgão do Governo
do Estado.
Já o prefeito em exercício de Itapiranga, Inácio
Oswald, apresentou projeto para construção da Casa
da Cultura. Ele defendeu o
projeto dizendo ter o apoio do senador Luiz Henrique na liberação de recursos para o pleito.

Na palavra livre os prefeitos de Tunápolis e Itapiranga defenderam novamente o asfaltamento da
estrada da fronteira, em
sua totalidade, já que nos
últimos dias o Secretário
de Infraestrutura, Valdir
Cobalchini, anunciou
asfaltamento parcial, sete
quilômetros, da SC-493
até a Linha Pitangueira.

Deﬁnição de cursos deve agilizar criação de campus da UFFS
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