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Município cria núcleo do Jovem Empreendedor

Por: Prudêncio Gavazini - gavazini@smo.com.br

Perguntas Frequentes:
A)Tempo de roça, vale ainda?
04/08/2013
O tempo de roça ainda vale.
B)Quanto o Inss vai cobrar?
O valor corresponde a média de suas contribuições de 07/1994 para frente, dívida, entre as corrigidas, e com acréscimo de multa e juros, por isso o
valor nunca vai igual de um para o outro.
C)Vale apena eu indenizar?
Se vale apena indenizar vai depender de algumas variáveis, ou seja, quanto tempo lhe falta para
completar os anos exigidos? Qual a sua idade? Qual
é o tempo que ﬁcou sem pagar? Quantos anos de
contribuição você tem? Obs: Eu sempre recomendo
que o segurado solicite o cálculo, ai pode ver as vantagens e desvantagens.
D)Desde quando isto é válido?
Desde 24/07/1991.
E)Qual a lei prevê tal procedimento?
A lei 8212 e 8213/1991que prevê tal procedimento.
F)É verdade que pela lei todos os colonos
deveriam pagar Inss?
As duas leis acima previam que aos agricultores,
haveria um prazo de 15 anos certamente o tempo de
carência e que depois de 07/2006 todos deviam ter
as contribuições para ter direito a aposentadoria,
com tudo o governo vem, via decretos sucessivos,
dispensando tal pagamento e vem tentando reduzir
pela metade o valor ou exigir o referido pagamento.
G) O valor pago no bloco não vai para o
Inss?
Sim o valor pago nos blocos não vai ao Inss e
não é para esta ﬁnalidade o pagamento.

Descanso
om a participação de
diversas autoridades
da região foi oﬁcializado
na Câmara de Vereadores,
a criação do Núcleo Jovem
Empreendedor no município de Descanso.

C

Conforme o consultor
do Programa Empreender
da Facisc e Sebrae Vanderlei Pasolini salienta
que deﬁnitivamente a
partir de agora o município para a integrar o programa que existe a mais de

21 anos no Brasil.
Ele destacou ainda que
o programa objetiva promover o desenvolvimento
e fazer com que os jovens
empreendedores aprendam a trabalhar através
do associativismo.

O Núcleo criado em
Descanso já realizou
diversas reuniões para
deﬁnir algumas ações que
serão desenvolvidas na
comunidade.

