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Palestra debate alternativas de turismo rural
Foto: Epagri
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Qualidade de
segurado e carência
O que vem a ser a tal de qualidade de
segurado?
Meu pai pagou 20 anos de INSS e fazia cinco que
ele não pagava, faleceu de repente e agora a mãe não
tem direito a pensão, pois o pai perdeu a tal de qualidade de segurado.
Veja bem, a previdência é um sistema contributivo, por isso, o mantém a qualidade de segurado, .
Quando deixa de contribuir dependendo do tempo de
contribuição, no caso de seu pai, ele perdeu pois ﬁcou
mais de 2 anos e 6 meses sem contribuir.
Se você já contribuiu, mais de dois anos você tem
um tempo de boniﬁcação, que neste caso pode chegar
a 2,6 anos.
Por isso nestes casos para o senhor manter a qualidade de segurado deve ao menos contribuir uma vez
por ano, que ai não vai perder a qualidade de segurado.
Que o exemplo de seu pai seja motivo suﬁciente
para outros não cair no mesmo erro.
Meu ﬁlho paga INSS há 9 meses, ﬁcou
doente e ﬁcou afastado do serviço por 40 dias
e nada recebeu. Porque? Se o perito disse que
ele ﬁcaria o tal prazo afastado.
Acontece que a carência para auxilio doença é de
12 meses, e é por isso que o INSS negou.
Obs: Apenas em alguns casos especiais, que as
doenças são consideradas isentas de contribuição.

O próximo passo será criar um projeto regional para alavancar o turismo rural
sentadas as potencialida- dores, lideranças, agricul- de hortaliças e frutas, proBandeirante
dução de leite a pasto e
a quinta-feira, dia 19, des de turismo que exis- tores e técnicos.
Os participantes ﬁca- orgânico, galinhas caipira,
foram promovidas tem no município de Banram entusiasmados com a artesanato de palha de triduas palestras sobre “Tu- deirante.
As palestras ﬁzeram possibilidade de o municí- go e papel artesanal, meio
rismo Rural e Suas Potenparte da programação do pio poder investir no turis- ambiente qualiﬁcado,
cialidades”.
A palestra foi proferida 3º Seminário Municipal mo rural, tanto pelas agroindústrias familiares,
pelo professor e consultor de Meio Ambiente do potencialidades, localiza- pequenas hidrelétricas,
Nestor Breda. Além do município, que neste ano ção geográﬁca que ﬁca na igrejas históricas e a divisa
palestrante principal, os trouxe um novo enfoque fronteira e pela infraestru- com a fronteira.
A conclusão que os parextensionistas da Epagri sobre o meio ambiente, tura.
Bandeirante se destaca ticipantes chegaram é que
local Moreira e Francisca destacando as potencialiapresentaram uma expe- dades e as soluções sobre pelo mais famoso café colo- está na hora da região se
nial que acontece todos os envolver com o turismo,
riência bem sucedida de os impactos ambientais.
Participaram deste anos. Todos os produtos aproveitando as potenciaturismo rural com enfoque na produção agroeco- evento mais de 100 estu- do café csão oriundos das lidades e criar um projeto
regional como já vem se
lógica que tem no municí- dantes do ensino médio da famílias rurais.
Pode-se destacar ainda discutindo que é o “Projeto
pio de Santa Rosa de Lima, escola estadual Hélio Wasalém disso, foram apre- sum, professores, verea- a produção agroecológica Caminhos da Fronteira”.
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Vereador agiliza entrega de cadeira de rodas
Descanso
vereador Lenoir Povana (Lilo) e o assessor
do deputado Mauro De
Nadal realizaram ontem
24, no Bairro Industrial a
entrega de uma Cadeira de
rodas para Evanir Vitcóski.
Segundo ela desde o
ano de 2000, depois de um
erro hospitalar, não pôde
mais andar, tornando-se
dependente de uma cadeira de rodas. Evanir conta
que enquanto aguardava
um procedimento, um funcionário realizava a manutenção do equipamento
renal, onde colocou um
ácido que vaporizou, sen-
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do inalado por ela. Isso provocou danos irreparáveis,
principalmente na sua
estrutura óssea. Segundo
ela qualquer esforço físico
nos dias de hoje pode provocar deslocamento ou fratura de membro. “Foi com
muita força de vontade
que hoje consigo viver
uma vida normal”, argumenta Evanir.
Ela ﬁcou muito satisfeita, pois já havia realizado
por duas vezes o pedido de
uma cadeira nos últimos
anos.
No pedido realizado
agora para o vereador Lilo,
em menos de 3 meses recebi o equipamento. “Agora

sim poderei sair de minha
casa, visitar meus vizinhos” aﬁrma. A Cadeira
que ela usava estava bastante desgastada, era
emprestada há 5 anos pela

secretaria do bem estar.
A nova cadeira de
rodas foi doada através, do
gabinete do deputado Mauro De Nadal e Fundação
nova Vida.
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