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SDR realiza Seminário Regional do Pnaic
Foto: Gisele Vizzotto/Ascom/SDR-SMO
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Aposentadorias do INSS
Perguntas mais frequentes para tempo de serviço rural
1- Que o tempo de roça não vale mais?
Não, o tempo de roça vale para o segurado
especial e para o urbano só até 30/10/1991
2- Que o tempo de roça só vale até 30/10/1991?
Parcialmente. Pois, até 91 vale e dai pra frente pode valer se for indenizado.
3Que a insalubridade só vale até 95/ ou até
97?
O INSS só reconhece a insalubridade até meados de 97; mas a justiça pode reconhecer até hoje desde que seu trabalho foi prejudicial a sua saúde.
4Que eu tenho que provar que o meu trabalho foi prejudicial a minha saúde?
Sim, o senhor tem que provar que seu trabalho foi prejudicial a sua saúde.
5Que o tempo de roça para urbano deve ser
indenizado?
Sim, desde que você prove que foi da roça
poderá indenizar.
6Que o INSS cobra juros e correção destes
valores?
Sim tem juros e correção.
7Que o tempo de roça indenizado não vale
como carência?
Sim, o tempo indenizado de roça não vale
como carência.
8- Que o adicional de insalubridade ou periculosidade não vale como carência?
Sim, a carência é 180 meses de contribuição.
9Que eu posso aposentar com menos de 40
anos?
Sim, desde que comprove 30 nos de tempo
de serviço.
10- Que na aposentadoria por idade e especial
não tem fator?
Só tem fator na por tempo de contribuição,
nas outras três modalidades não tem fator.

Guaraciaba
Gerência de Educação da Secretaria de
Desenvolvimento Regional (SDR) de São Miguel
do Oeste realizou na sexta-feira, 01, o 1º Seminário
Regional do Programa
Nacional de Alfabetização
na Idade Certa (PNAIC). O
encontro foi sediado pelo
município de Guaraciaba
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e foi realizado no Centro
de Múltiplo Uso.
O objetivo do encontro
foi apresentar os trabalhos realizados pelas turmas. A integradora de
Ensino Fundamental da
Gerência Regional de Educação (Gered) de São
Miguel do Oeste e coordenadora do Plano na
região, Inis Machado da

Silva de Godoy, explica
que foram reunidos educadores de 1º ao 3º ano do
Ensino Fundamental das
escolas estaduais e municipais, além de professores de 4º e 5º anos, demais
organizadores do evento e
envolvidos no Plano.
A próxima etapa será a
estadual que acontece nos
dias 7 e 8 de novembro em

Balneário Camboriú. O
secretário Regional, Volmir Giumbelli, destacou a
importância do trabalho
desenvolvido. “É muito
bom vermos a região
empenhada na realização
do Plano. Com certeza é
um grande passo para
melhorarmos cada vez
mais a nossa educação”,
aﬁrma.

CCO apresenta resultados da Facig em Audiência Pública
Guaraciaba
o dia 9 de novembro,
a Comissão Central
Organizadora da Feira
Agropecuária, Comercial
e Industrial de Guaraciaba
(Facig) realiza uma
audiência pública para
prestação de conta. O evento será no Centro Multiplo
Uso, a partir das 9h.
Segundo o presidente
da CCO, Clodoaldo Fontana, serão apresentados os
valores de investimentos,
movimento da feira e volu-
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me de vendas nos três dias
da feira. Ainda, conforme
ele, o resultado surpreendeu, com um volume de
visitantes superior a 30
mil pessoas.

ramos a participação da
comunidade para apre-

sentar esses resultados”,
ﬁnalizou Fontana.

Por ﬁm, ele informa
que o volume negócios
girou em cerca de R$ 20
milhões, com destaque
aos setores moveleiro,
agropecuário e automotivo. “Foi uma das maiores
feiras em tamanho, vendas e investimentos. Espe-

Amigo Bicho vai arrecadar fundos para construção de canil
São Miguel do Oeste
ONG grupo Amigo
Bicho de São Miguel
do Oeste está realizando
uma rifa beneﬁcente em
prol da construção de um
canil.
O espaço será uma forma de homenagear a ex
colaboradora da entidade,
Thaís Zimmermann, a
jovem que perdeu a vida
na tragédia da Boate Kiss
em Santa Maria, RS.

A

Segundo a entidade, o
canil será construído na
Linha Nereu Ramos.
Todos que tiverem interesse em adquirir um
número da rifa para colaborar, podem entrar em
contato com os voluntários do grupo Amigo Bicho e
no comércio da região.
Serão um total de seis
prêmios: uma camiseta do
Grêmio autografada, um
forno elétrico, um conjun-

to de churrasco, um jogo
de copo para cerveja, uma
almofada e um descanso
para notebook.
O sorteio da rifa será
realizado no dia 16 de
novembro, sendo que o
local e horário serão deﬁnidos e divulgados posteriormente.

