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Dúvidas Previdenciárias
Por: Prudêncio Gavazini - gavazini@smo.com.br
49-9988-9141

Como pagar INSS
1) Sou dona de casa, nunca paguei INSS e
nem fui agricultora, tenho 35 anos como proceder para minha aposentadoria?
1- Vá ao INSS faça o seu cadastro como contribuinte facultativo.
2- Pague doze meses seguindo, assim a senhora
terá a carência mínima para auxilio doença.
3- Depois até os 45 anos pague uma vez por
ano, mas não vá esquecer.
4- Depois dos 45 anos volte a pagar todo mês
que aos 60 anos a senhora será uma aposentada.
5- Recolha o valor reduzido, ou seja, 11% sobre
o salário mínimo.
2) Fui agricultora até os 45 anos , agora vim
morar na cidade e como ﬁca minha aposentadoria?
É fácil vá ao INSS, faça o cadastro de contribuinte
facultativo, se a sua família receber menos de 2 salários mínimos de renda a senhora poderá optar por recolher cinco por cento, caso a renda familiar seja superior a dois mínimos pague 11% como facultativa que aos
60 será aposentada.
3) Tenho 80 anos paguei antes de 1991, oito
anos de Inss como empregada com carteira
assinadas é possível sonhar com aposentadoria?
Olhe a senhora perdeu é muito tempo, sonhar ainda é possível, mas, lhe faltam ainda 24 meses para
cumprir a sua carência que é de 120 meses. Tentar é
possível, mas é necessário um pouco de sorte para chegar aos 82 anos e poder pedir sua aposentadoria.
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Unoesc estabelece parceria com mais
duas universidades estrangeiras
Foto: Ascom/Unoesc

Para o intercâmbio de professores e pesquisadores, a articulação
estrangeira pode ser feita a qualquer momento
ocorreu na instituição ca entre as instituições que poderão fazer interSão Miguel do Oeste
câmbio em todas as instiUnoesc ﬁrmou neste mexicana. O outro foi com conveniadas.
Conforme explica a tuições com que a Unoesc
mês mais dois convê- a Universidade Católica
nios com universidades Santo Antônio de Múrcia coordenadora de Mobili- mantém parceria para
estrangeiras. Um deles é (UCAM), da Espanha, ﬁr- dade Acadêmica na Uno- essa ﬁnalidade, inclusive
com a Universidade Autô- mado nesta quarta-feira esc, professora Kaline n a s d u a s r e c é m noma de Chihuahua, do em uma solenidade reali- Zeni, o intercâmbio de alu- conveniadas, em que os
nos com as duas institui- selecionados poderão reaMéxico, assinado dia 5 de zada na Unoesc Joaçaba.
Os dois convênios pre- ções iniciará em 2014. lizar a mobilidade entre
setembro, durante um congresso da Rede Euroame- vêem o intercâmbio de Entre fevereiro e março agosto e dezembro de
ricana de Motricidade estudantes e de professo- será lançado o edital para 2014 e entre setembro de
Humana (REMH), que res e a cooperação cientíﬁ- seleção dos estudantes 2014 e fevereiro de 2015.
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Casa da Amizade doa exemplares para acervo da biblioteca
Foto: Ascom/P-SMO

São Miguel do Oeste
s doações de livros
não param de chegar
à Biblioteca Pública José
de Alencar, na quartafeira, dia 11, a bibliotecária
Maria Regina Andreatto e
o diretor da Secretaria de
Cultura, Lazer e Turismo,
Carlos Magno Ribeiro Cha-

A

ves, receberam das integrantes da Casa da Amizade (Associação das Senhoras de Rotarianos) 369
exemplares.
Os livros de literatura
brasileira, estrangeira, técnicos e de autoajuda são
de autores de renome e,
segundo Maria Regina,

estão em ótimo estado de
conservação. Entre os
autores estão Machado de
Assis, Monteiro Lobato,
Clarice Lispector e Paulo
Coelho.
De acordo com a presidente da Casa da Amizade,
Sonia Wünsch, o material
foi arrecadado na entida-

de, junto às companheiras. Sonia observa que
quando a biblioteca lançou a Campanha de Arrecadação de Livros surgiu a
ideia de contribuir com
ação e ajudar a incrementar o acervo atual, disponível para toda a comunidade.

