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SDR acompanha obras da SC-161
Foto: Lucas Matias/SDR-DC

Aposentadorias do INSS
Perguntas mais frequentes para tempo de serviço rural
1- Que o tempo de roça não vale mais?
Não, o tempo de roça vale para o segurado
especial e para o urbano só até 30/10/1991
2- Que o tempo de roça só vale até 30/10/1991?
Parcialmente. Pois, até 91 vale e dai pra frente pode valer se for indenizado.
3Que a insalubridade só vale até 95/ ou até
97?
O INSS só reconhece a insalubridade até meados de 97; mas a justiça pode reconhecer até hoje desde que seu trabalho foi prejudicial a sua saúde.
4Que eu tenho que provar que o meu trabalho foi prejudicial a minha saúde?
Sim, o senhor tem que provar que seu trabalho foi prejudicial a sua saúde.
5Que o tempo de roça para urbano deve ser
indenizado?
Sim, desde que você prove que foi da roça
poderá indenizar.
6Que o INSS cobra juros e correção destes
valores?
Sim tem juros e correção.
7Que o tempo de roça indenizado não vale
como carência?
Sim, o tempo indenizado de roça não vale
como carência.
8- Que o adicional de insalubridade ou periculosidade não vale como carência?
Sim, a carência é 180 meses de contribuição.
9Que eu posso aposentar com menos de 40
anos?
Sim, desde que comprove 30 nos de tempo
de serviço.
10- Que na aposentadoria por idade e especial
não tem fator?
Só tem fator na por tempo de contribuição,
nas outras três modalidades não tem fator.

Romelândia
Secretaria de Estado
de Desenvolvimento
Regional de Dionísio Cerqueira esteve na tarde de
segunda-feira, 11, em
Anchieta, onde acompanhou o andamento das
obras da rodovia SC-161,
que vai asfaltar o município anchietense até Romelândia.
A obra terá 20,4 quilô-
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metros de extensão e faz
parte do Pacto por SC.
O secretário Regional,
Normélio Menegazzo esteve no local, vistoriando as
obras, que foram iniciadas
em janeiro deste ano.
Menegazzo explica que
esta pavimentação é
aguardada por mais de 40
anos pela população dos
dois municípios e permitirá diminuir distâncias,

ampliar o escoamento da
produção agrícola e valorizar as propriedades rurais que terão o asfalto bem
mais próximo. As ações
tem a coordenação da
Secretaria de Estado de
Infraestrutura por meio
do Deinfra. “O andamento
dos trabalhos está bom.
A obra iniciou pelo
lado de Romelândia e já

atingiu a divisa com
Anchieta. Até o ﬁnal, a
previsão é que o Governo
de Santa Catarina invista
R$ 23,7 milhões”, disse
ele. Acompanharam a
agenda o prefeito de
Anchieta, Ari Prestes; o
prefeito de Romelândia,
Elizio Rodrigues da Fonseca e a gerente de Infraestrutura da SDR, engenheira Greice Miguelão.

Conselho de Desenvolvimento Regional
da SDR Itapiranga discute permanência da PRE
Foto: Sadi Reckziegel/Ascom/SDR-Ita

Iporã do Oeste
a tarde desta quartafeira, 13, esteve reunido em Itapiranga o Conselho de Desenvolvimento
Regional. De acordo com o
presidente, secretário Rolf
Trebien, o principal
assunto em pauta foi a possível desativação do posto
da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Iporã do
Oeste tendo em vista a
federalização da SC163 de
São Miguel do Oeste a Itapiranga.
O comandante da 7ª
Companhia, Major Juarez
Segalin, falou das possibilidades existentes e deixou
claro que não está legis-
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lando em causa própria,
porém é necessário pensar
no corredor da fronteira
que será aberto com a futura construção de uma ponte sobre o Rio Uruguai em
Itapiranga.
"Já tem município se
candidatando para ser a
sede do Posto", disse Segalin. Todos os presentes se
manifestaram pela permanência da Polícia Rodoviária Estadual em Iporã
do Oeste e deﬁniram que
irão fazer documento para
reivindicar esta permanência, que será coordenada pelo Secretário Regional Rolf Trebien.
Além da discussão

sobre a PRE também
foram aprovados os projetos da prefeitura de São
João do Oeste no valor de
R$ 250 mil para aquisição
de ambulância (R$ 100
mil) e asfaltamento de
ruas (R$ 150 mil). Foi ainda aprovado pelo Conselho o projeto de R$ 80 mil
para a Orquestra Municipal de Violões de Itapiranga e R$ 50 mil para a Associação São Vendelino de
Iporã do Oeste. “Estes projetos foram encaminhados via deputados e precisam da aprovação para
serem liberados”, explicou Rolf.
O Secretário também

disse aos conselheiros que
a licitação para operação
tapa buracos na SC163 já
foi realizada, também prevendo a roçada e limpeza
de sarjetas. Na mesma licitação foi contratada
empresa para fazer a
manutenção da Beira Rio
SC283, estrada não pavimentada, até a divisa com
Mondaí. "Os serviços deverão iniciar nos próximos
dias", garantiu Rolf.
A próxima reunião do
Conselho está marcada
para o dia 12 de dezembro
às 18h em São João do Oeste, antes da abertura da
Expo São João.

