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Revisões & Revisões
Meu vizinho pediu uma revisão. Conseguiu melhorar em 75,00 reais a aposentadoria será que eu posso fazer o mesmo?
As revisões de aposentadoria não são iguais para
todos, o que um pode o outro nem sempre pode. Pois,
na aposentadoria tem fatores como a idade, insalubridade, periculosidade, tempo rural, que vão fazer
parte do processo. O seu vizinho devia ter alguma coisa que o INSS não reconheceu e a justiça corrigiu o
erro Por isso não é porque o vizinho conseguiu que o
Sr vai ter o mesmo direito de fazer e conseguir uma
revisão.
Vale lembrar que para pedir revisão tem um tempo, passado este tempo o seu direito prescreve. Por
exemplo: quem aposentou antes de 09/2003 e não
fez seus possíveis pedidos de revisão, não tem mais
nada a fazer. Só lamentar quem podia fazer e o não
fez. Veja que aqui se inclui o tal pedido de desaposentação.
Por isso se o Sr está perto do prazo de vencimento
procure o seu sindicato ou seu advogado de conﬁança, para não perder tal prazo.
Tem gente prometendo milagres, mas o tempo de
Jesus Cristo passou. “Enquanto tiver burro, São Jorge não anda a pé”. Pe Aurélio Canzi
Antes de assinar um monte de papeis, leia tudo
com calma. Não entendendo, peça esclarecimentos e
lembre que o Sr. tem direito de ter uma cópia de tudo
o que assinou. Não vá esquecer e depois chamar o proﬁssional de ladrão.
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Agricultura Familiar e Artesãos vão mostrar
sua força produtiva na Faismo
São Miguel do Oeste
stá chegando a hora.
Na contagem regressiva falta menos de um
mês para a maior feira de
todos os tempos em São
Miguel do Oeste. De 14 a
17 de novembro, o parque
de exposições Rineu Gransotto receberá a Faismo
2013. São mais de 250
expositores que irão mostrar a força do Extremo
Oeste de Santa Catarina
nas áreas industrial,
comercial, agropecuária,
tecnológica, prestação de
serviços e gastronômica.
Um dos grandes atrativos da Faismo 2013 será a
Feira da Agroindústria
Familiar e Artesanato. A
mostra vai reunir, segundo projeta a coordenadora, Leonilda Romani Villani, aproximadamente 40
expositores. Em estandes
que variam de 6 a 9 metros
quadrados, cedidos gratuitamente pela Comissão
Central Organizadora,
eles colocarão à disposição do público embutidos,

E

lácteos, paniﬁcados, artesanatos e frutas. “A feira
serve como incentivo, pois
permite que as agroindústrias familiares e artesãos
possam divulgar, manter
contatos e comercializar
seus produtos”, disse a
coordenadora Leonilda
Villani.
Camarote Farol
A Faismo será uma
grande festa. Para maior
conforto, está sendo disponibilizado ao público
que for assistir aos shows
uma moderna arena, com
cobertura, área vip e camarotes. O setor com maior
conforto é, sem dúvida, o
Camarote Farol. Espaço
diferenciado com carpete,
bares e banheiros exclusivos. Depois do show, no
setor de camarote a festa
continua com animação
de DJ.
Ingressos
empresariais
No dia 14 de novembro, na abertura da Faismo, a região vai parar para
ver Paula Fernandes brin-

dar o público da fronteira
com a Argentina com um
dos mais badalados shows
do Brasil. Munhoz e Mariano, uma das duplas sertanejas de maior sucesso
do momento, sobem ao
palco principal da Arena
de Shows na sexta, dia 15,
para um espetáculo inesquecível. No sábado, dia
16, Henrique e Juliano,
grata revelação do sertanejo universitário, prometem botar todo mundo
para requebrar com músicas próprias e outros
sucessos nacionais. E
fechando a programação
artística, o domingo reserva um grande show destinado ao público infantil,
com Dudinha e a Galinha
Pintadinha.

Comissão Central Organizadora (CCO) prorroga
venda dos pacotes de
ingressos empresarias
para os shows da Faismo.
Foi estendido até a esta
sexta-feira, dia 25.
Os ingressos para os
shows podem ser encontrados nos seguintes pontos: São Miguel do Oeste –
Juzz, Chopp Chaplin, Cantina da Unoesc, Posto Daltoé e Sol House Café; Guaraciaba – Restaurante
Carossi; São José do
Cedro – Rádio Cedro FM;
Iporã do Oeste – Hora Certa Conveniência; Descanso – Cantinho Doce e
Maravilha – Loja Ousadia.
Compre seu ingresso antecipado e evite as longas
ﬁlas.

Festa do Cordeiro deve reunir mais de 500 pessoas
São Miguel do Oeste
setor de pecuária
ganhou mais uma
atração durante a realização da Faismo, é a “Festa
do Cordeiro”, organizada
pela Associação dos Criadores de Ovinos do Extremo Oeste de Santa Catarina. O evento marcado
para o dia 15 de novembro

O

(feriado nacional), às 12
horas, no parque de exposições Rineu Gransotto,
está sendo projetado para
reunir mais de 500 pessoas. Os ingressos são limitados e estão sendo vendidos a R$ 20,00 por pessoa.
O objetivo da realização da Festa do Cordeiro,

conforme explicou o presidente da Associação dos
Criadores de Ovinos, Paulo Cesar Siebel, é fomentar
a ovinocultura. “A carne e
o leite de ovinos já são considerados derivados
nobres, mas ainda há o
aproveitamento da lã que
também é opção rentável”, descreveu o dirigen-

te.
Hoje a atividade é
desenvolvida em mais de
20 municípios da região
de fronteira. Siebel destacou que na Festa do Cordeiro serão servidas ovelhas recheadas, grelhadas
e assadas, e, como aperitivo, linguiçinhas de ovelha.

