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Perguntas Frequentes:

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.
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Anita Prestes lança livro em
memória ao seu pai

Dúvidas Previdenciárias
A)Tempo de roça, vale ainda?
04/08/2013
O tempo de roça ainda vale.
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São Miguel do Oeste
lançamento da obra
de Anita Prestes foi
realizado na noite de sexta-feira, (9), no salão paroquial em São Miguel do
Oeste. O livro conta a história de Luiz Carlos Prestes, pai de Anita Prestes,
que também é ﬁlha da
Olga Benário, vítima do
holocausto nazista. No

O

livro, a historiadora conta
a trajetória de Prestes no
país entre os anos de 1958
e 1990. Ele foi um dos líderes do tenentismo na década de 1920 e liderou a lendária coluna Prestes que
cruzou o país, passando
pelo Extremo-este catarinense, entre os rios Antas
e Peperi-guaçú, no verão
de 1925.

Município sedia 5º Seminário da Terra e debate sobre a
participação dos jovens no campo
Foto: Euclides Staub/JI

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.

São Miguel do Oeste
5º Seminário da Terra aconteceu na sexta-feira (9), no salão paroquial em São Miguel do
Oeste. O encontro promoveu debates sobre a inclu-
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são do jovem na produção
agroecológica e a participação da família no desenvolvimento do campo.
Segundo o padre Reneu
Zortéa, o seminário aconteceu durante todo o dia

com quatro oﬁcinas sobre
a produção de alimentos,
permanência da juventude no campo, valores da
terra e a experiência do
povo e os relatos apostados pela bíblia. Ele

comenta que neste ano, o
seminário já foi realizado
em Barra Bonita, Bandeirante e Paraíso, diferente
do último ano, quando foi
centralizado em São
Miguel do Oeste.

