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

Pensão de menores
Pergunta - Minha ﬁlha tem hoje 9 anos, o pai
dela faleceu de acidente de automóvel. Na época
ele era agricultor acentado com o pai dele. Tive um
relacionamento com o dito e engravidei. Na época
meus pais e os advogados queriam a pensão que ele
pagava, por ordem judicial à minha ﬁlha, fosse
revertida em meu favor. Nada deu certo até carteira de trabalho foi assinada com data atrasada.
Minha amiga teve caso semelhante e agora ela
pediu pensão para as ﬁlhas e ganhou, será que eu
terei a mesma sorte?
Resposta - Olha bem não vi nada de teus documentos. Mas se ele era acentado com o pai dele e já
pagava pesão a ﬁlha a menina vai poder receber a
pensão dele, desde que seja conﬁrmada a condição
de segurado da previdência. Inclusive com os atrasados desde a morte do mesmo.
A pensão é direito dos dependentes, esposa,
ﬁlhos biológicos ou adotados, para os adultos a
pensão tem prazo de 30 dias e ai dentro deste prazo
pode e deve receber desde a morte.
Quando os dependentes são menores e por isso
incapazes o direito só vai prescrever ao completar a
maioridade, que é do seu caso com a menina, por
isso ela vai receber desde a morte do pai. (Desde
que comprovado a qualidade de segurado da previdência do pai).
Pergunta - E por falar em pensão , minha mãe
era pensionista de meu pai com um salário mínimo, hoje ela vive com outro com salário de quase 5
mínimos se ele morrer ela vai poder ganhar a nova
pensão?
Resposta - Sim desde que ela comprove que
vivia há mais de 2 anos com o dito cujo. Para garantir case com o mesmo.
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Desﬁle de 7 de Setembro terá 27 entidades
Guaraciaba
Secretaria de Educação, Cultura, e Juventude , iniciou os preparativos para o desﬁle do dia 7
de setembro. Já estão conﬁrmadas 18 entidades,
nove escolas municipais e
estaduais e Pelotão do 14º
RCMec (Exército) de São

A

Miguel do Oeste.
Segundo a secretária
da pasta,Roseli Comin, a
Semana da Pátria começa
no dia 1º,às 8h, com solenidade cívica de hasteamento das bandeiras, com
participação dos grupos
de idosos do município, e,
dos dias 2 a 6, participação

dos alunos das nove escolas, com hasteamento das
bandeiras às 8h e arriamento às 17h.
No dia 7, ressalta a
secretária, cada entidade
apresentará sua história,
costumes e cultura. O desﬁle está previsto para iniciar às 8h30, com hastea-

mento das bandeiras, composição do palanque oﬁcial e, às 9h, início dos desﬁle, que passará por parte
da rua do Comércio, na
rua Ademar de Barros,
Padre Feijó com encerramento na rua Sete de
Setembro.

Seminário reúne mais de 350 lojistas de toda região
Guaraciaba
Segundo Seminário
de SPC, foi realizado
no sábado (24), no Centro
de Múltiplo Uso Armando
Domingos Montagna, em
Guaraciaba, com mais
350 participantes, o
encontro regional foi aberto às 14 horas e se estendeu até as 18.
Participaram diretorias, associados, colaboradores e convidados das
Câmaras de Dirigentes
Lojistas de Guaraciaba,
Descanso, São Miguel do
Oeste, Iporã do Oeste, São
José do Cedro, Anchieta,
Tunápolis, Romelândia,
Campo Erê e Palma Sola.
O objetivo foi disseminar conhecimentos e atualizar a classe lojista e seus
colaboradores sobre os
produtos e serviços ofertados pelo Sistema SPC. O
sistema proporciona aos
participantes acesso às
mais recentes informações sobre crédito, ativi-

O

dades do Serviço de Proteção ao Crédito, bem como
questões referentes ao
relacionamento do consumidor com as empresas.
O presidente da CDL
de Guaraciaba, Agemiro
Cadore, fez o pronuncia-

mento declarando oﬁcialmente aberto o seminário.
O gerente Geral da
Federação das Câmaras de
Dirigentes Lojistas de Santa Catarina, Ademir Ruschel proferiu a palestra
sobre ‘O Novo SPC - Siste-

ma de Proteção ao Crédito
- de SC’.
Na segunda parte do
seminário houve uma
palestra show com ‘Seu
Chico Treinamentos Coorporativos’, com o tema ‘A
incrível arte de Vender’.
Fotos: Inácio Rohden/Sistema 103

