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Facig aguarda público de mais de
30 mil pessoas durante os três dias de feira
Divulgação

O serviço do advogado é como de outro
proﬁssional. Exemplo:
Tem medico que cobra R$ 300,00 reais por
consulta, tem outro que cobra R$ 80,00, não é
pelo valor que vais medir a qualidade do serviço.
Existe dentista que para uma limpeza de dentes cobra 350,00 outros 100,00
Tem engenheiro que tem planos de custos diferentes para cada serviço.
O veterinário de seu cachorro cobra de R$
100,00 a 400,00 reais a sua consulta de seu animal.
Tem contador que cobra um salário mínimo,
outro três pelo mesmo serviço.
Porque os advogados não podem ter
preços diferentes?
O Senhor pede o serviço, o advogado lhe mostra os preços dos serviços. O senhor concorda e é
muito comum a gente escutar, “pode deixar quando sair vou lhe dar alguma coisa a mais.”
Só que na hora do pagamento muitos clientes
somem, mudam o telefone, trocam de endereço,
e lá vai o advogado com outra ação para garantir
seus honorários.
É incrível, mas isto acontece e muitas vezes.
Também é verdade que muita gente não
esquece e vai retribuir pelo serviço prestado.
A questão de um cobrar x, outro xx, outro xxx
é uma questão de princípio e se o senhor achar
muito caro, honre a barba de rosto e cumpra
com o combinado. Caso não queira de a hombridade de dizer não vou procurar outro, pois ninguém é obrigado pegar este ou aquele advogado,
a escolha é sua.

Guaraciaba
os dias 27, 28 e 29 de
setembro, o município de Guaraciaba sedia a
11ª Feira Agropecuária,
Comercial e Industrial.
Serão três dias de festa,
com shows, palestras e
mais de 120 expositores
dos três estados do Sul do
Brasil.
O foco da feira está em
apresentar as qualidades
do município e valorizar
quem faz o município crescer e se desenvolver: sua
população, representada
pelos produtores rurais,
comerciantes, empresários da indústria, idosos,
que muito já ﬁzeram pelo
município, crianças e
jovens, futuro de Guaraciaba.
A Facig 2013 promete
uma grande mobilização
da população, a ﬁm de
apresentar aos visitantes e
empresários de cidades e
estados vizinhos o potencial que o município tem a
oferecer. Tais visitantes
são oriundos de cidades
vizinhas, como São Miguel
do Oeste, Paraíso, São
José do Cedro, Anchieta e
demais municípios circunvizinhos, além dos
estados do Paraná e Rio
Grande do Sul.

N

A expectativa da
Comissão Central Organizadora é de que um público superior a 30 mil pessoas deve passar pelo parque
de exposições para prestigiar a feira. A programação é, para dia 27 de
setembro (sexta-feira), às
19h30, abertura oﬁcial do
evento e, logo depois, às
20h30, abertura dos
estandes, que permanecem abertos a visitação até
às 22h, quando começa o
show do Ministério dos
Filhos do Homem, com
entrada gratuita.
Já no sábado, dia 28,
os pavilhões serão abertos
às 8h30; às 9h, uma
palestra sobre qualidade
na produção de leite, com
Marciano de Almeida; às
21h30 haverá show com
Deivid e Eduardo. Os pavilhões seguem abertos até
23h, quando começa o
show de Chrystian e Ralf.
Logo depois, fechando a
noite, show de Pop Rock
com a Banda Vitrine Viva.
No domingo, os pavilhões serão abertos às
8h30 até 17h, quando
acontece o show baile com
a Banda San Marino, com
ingresso livre, para o
encerrando as atividades
da feira.

Ingressos para o show do Chrystian e Ralf já estão
disponíveis na Agápio Lanches de Guaraciaba.
1° lote PISTA: 17,00
CAMAROTE: 40,00
VIP: 27,00

