GERAL

JORNAL IMAGEM www.oimagem.com.br

Dúvidas Previdenciárias

São Miguel do Oeste - Quarta-feira, 11/12/2013 - Edição 687

13

Assinado convênio do Fundam em Florianópolis
Foto: James Tavares/Secom/SC
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Recurso extraordinário
Encaminhei minha aposentadoria. O INSS
negou, entrei na justiça, ganhei em SMOeste, na
turma recursal, o INSS tentou recurso e a turma
negou; Ai o INSS entrou com recurso extraordinário. A polemica é a insalubridade. O que devo
fazer? Esperar a decisão do STF?
Veja, o INSS alega que o segurado que trabalha em atividade, insalubre ou perigosa e utiliza
o EPI - Equipamento de Proteção Individual.
Não tem sua saúde prejudicada. Esta é a razão do
INSS fazer o tal do recurso extraordinário ao
STF.
Tal recurso já foi declarado de repercussão
Nacional, isto signiﬁca que os processos ﬁcam
onde estão em sobre estado. Caso a decisão do
STF seja a favor do INSS, todos estes processos
serão arquivados. Caso contrário, o STF deverá
mandar cumprir as sentenças e o INSS deverá
implantar tais benefícios. Segundo algumas
informações, extraoﬁciais, só na nossa região o
numero de processos em tal situação ultrapassa
os 600, veja isto a nível de brasil.

Belmonte
primeiro município,
dos sete pertencentes
à Secretaria de Desenvolvimento Regional de São
Miguel do Oeste, que assinou o convênio do Fundo
de Apoio aos Municípios
(Fundam). O ato foi realizado nesta quinta-feira, 5,
em Florianópolis. A cidade receberá R$ 824 mil
para aquisição de uma
escavadeira Hidráulica e
um rolo compactador.
Belmonte, Cordilheira
Alta, Ibicaré, Jardinópolis, São Carlos, Tigrinhos,
Jupiá e Entre Rios foram
as segundas cidades a receber os recursos do Fundo
após apresentar os projetos aprovados pelo Banco
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
(BRDE). Os convênios
somam um valor total
aproximado de R$ 4
milhões.
“Hoje, destinamos

O

esses recursos para oito
municípios com forte vocação agrícola e a maioria
deles é para compra de
máquinas e equipamentos. Nós vamos beneﬁciar
os 295 municípios com R$
570 milhões, que vão
melhorar muito a vida da
população gerando autoestima e evitando que as
pessoas queiram sair de
suas cidades”, disse
Colombo.
Com as assinaturas dos
convênios e a conclusão
do processo licitatório, as
prefeituras estarão aptas a
receber os valores para a
execução dos projetos. Os
convênios assinados são
apenas um dos dois projetos que cada município
tem direito a apresentar e
serão usados na aquisição
de máquinas. (ver tabela
abaixo) “Os convênios assinados hoje são aqueles
que os prefeitos escolheram para atender as suas

prioridades. Os outros ainda serão avaliados e liberados em breve”, explicou
Serpa.
O secretário Regional,
Volmir Giumbelli, explica
que o total liberado para
Belmonte pelo Fundam
foi mais de R$ 1 milhão.
“Para o próximo ano, Belmonte dará sequência ao
projeto de pavimentação
com pedras irregulares,
totalizando o valor repassado ao município”, declara.
Sobre o Fundam
O Fundam é um programa do governo de Santa Catarina que prevê
investimentos de R$ 576
milhões, nos 295 municípios do Estado que serão
usados exclusivamente
nas áreas de infraestrutura e mobilidade urbana;
construção e ampliação de
prédios nas áreas da educação, saúde e assistência
social; construção nas áre-

as de desporto e lazer;
saneamento básico; aquisição de equipamentos,
veículos e materiais destinados aos serviços de saúde e educação; e máquinas
e equipamentos rodoviários novos.
O principal critério
para a distribuição dos
recursos é o número de
habitantes por município.
No entanto, a qualidade
técnica dos projetos e a
importância das demandas apresentadas por cada
prefeitura foram levadas
em consideração para a
deﬁnição dos valores. Os
recursos serão disponibilizados a fundo perdido e
sem contrapartida e para
cada município ter acesso
será necessário apresentar até dois projetos de
investimentos.
Para Belmonte, hoje
aquisição de 1 escavadeira
Hidráulica e 1 rolo compactador

Inaugurada sede da Procuradoria da República
São Miguel do Oeste
Procuradoria Geral
da República de Santa Catarina inaugurou no
ﬁnal da tarde desta quarta-feira (04) em São
Miguel do Oeste a nova
sede do Ministério Público Federal. A nova sede foi
instalada em um prédio
recém-construído na Rua
Santos Dummont, próximo a rodoviária, no centro
da cidade.
Os procuradores da
República em São Miguel

A

do Oeste, Felipe Camargo
e Mário Roberto dos Santos, destacam que a principal função dessa nova
sede é atender ao padrão
do órgão para a acessibilidade, além de ter o tamanho ideal para a equipe
que atuam nela.
Felipe Camargo
Procurador da República
“Essa sede também
tem todo um padrão de
segurança e segurança do
trabalho e é muito impor-

tante para que possamos
desenvolver o nosso trabalho. É uma grande diferença para melhorar o tra-

balho e o atendimento, já
que foi construída dentro
do padrão e das necessidades do MPF”. Foto: Sistema 103

