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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.
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Entrega de cestas de alimentos beneﬁcia
famílias necessitadas
Guaraciaba
través da Secretaria
Municipal de Assistência Social aconteceu na
manhã de quarta-feira, 06
de novembro, a entrega de
cestas de alimentos a famílias que necessitam desse
auxilio. O Projeto foi idealizado pela Cooper Fronteira e beneﬁcia 10 municípios com 600 cestas de
alimentos por mês. O Projeto terá vigência de março de 2013 a dezembro de
2014.
Guaraciaba recebe 60
cestas com cerca de 20 kg
de alimentos por cestas
que totalizam 1200 kg por
mês. O que totaliza
26.400 Kg de alimentos ao
ﬁnal do projeto, só para a
cidade de Guaraciaba. Os
produtos variam conforme o mês e são adquiridos
de agroindústrias e de
famílias da agricultura
familiar.
Conforme a Secretária
Municipal de Assistência
Social, Idione Kroth Fabbi, "São incluídas neste

A

projeto, famílias que possuam um membro ou mais
do grupo familiar com problemas de saúde, que
venha interferir no seu rendimento ﬁnanceiro; famílias ou pessoa com deﬁciência (física ou mental)
em situação ﬁnanceira

precária; famílias ou pessoa idosa que não tenha
condições de trabalho
e/ou renda que estejam
acamados e famílias inseridas nos Grupos Serviço
de Proteção e Atendimento Integral à Família
(PAIF) ofertado pelo

Cras”.
A secretária ainda lembra que para serem beneﬁciárias destas cestas, as
pessoas devem realizar o
cadastro na Secretária
Municipal de Assistência
Social e se enquadrar nos
critérios.
Foto: Ascom/P-Gba

Agricultura deﬁne roteiro para cadastramento rural
Guaraciaba
Secretaria de Agricultura de Guaraciaba
divulgou, no início da semana passada, o cronograma
das comunidades para o
cadastramento rural. Conforme o secretário, Sérgio
Luiz Thalheimer, o objetivo do cadastro é de criar
um banco de dados atualizado das propriedades
rurais, com área total, área
agricultável, produtividade, número de máquinas e
animais. Com tais dados,
explica o secretário, a prefeitura poderá trabalhar de
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forma mais efetiva e com
melhores resultados, além
de facilitar a execução de
projetos e programas.
A coleta de dados é na
Secretaria de Agricultura,
iniciou na segunda-feira
(11), seguindo a seguinte
escala: nos dia 11,12 e 13 de
novembro, os agricultores
das linhas Welter, Tigre,
Vinte e quatro e Cordilheira; dos dias 14 a 18, Sanga
Bonita, Sede Flores, Castelo, Poca e São João; dias
19, 20 e 21, Gataparema,
Guatapara Baixo, Santo
Antônio, Guatapara Alto e

Santa Barbara; Nos dias 22
a 25 de novembro, o cadastramento é para a famílias
de linha Olímpio, Ferreira,
Barra Traira e Barra Guaraciaba; nos dias 26 e 27,
Mirim, São Roque, Salete,
Ouro Verde e Laranjeira.
Nos dias 28 e 29, Liso, Liso
Alto, Liso Baixo, São
Valentim, Linha Palu, sede
e arredores.
Para o mês de Dezembro, o cadastramento continua. Nos dias 02 e 03,
para as comunidades de
linha Índio, São Domingos, São Vicente e Flores

da Cunha. Nos dias 04 a
06, Daltro Filho, Pelegrini,
Indiozinho e São Luiz; e,
nos dias 9, 10 e 11, Caravaggio, Aparecida, Sete,
Encantado, Três Sangas e
Perondi.
Thalheimer ressalta
que os agricultores e proprietários de imóveis rurais devem apresentar o
inventário de animais, fornecido pela Cidasc, informações de área total, área
cultivada, se possui arrendamento e número de
maquinários na propriedade.

Campeãs da primeira etapa da liga Pré-mirim
Guaraciaba
unicípio sediou nos
dias 08 e 09 de
novembro a primeira etapa
da Liga Oeste de Vôlei na
categoria Pré-mirim (nascidas até 2000), consagrando-se campeã invicta
da etapa.
A equipe Pré-mirim de
Guaraciaba estava na chave A, juntamente com
Pinhalzinho e Concórdia.
Os jogos iniciaram na sexta-feira, 8, a partir das 15h:
Guaraciaba 2 sets a 0 FME
Pinhalzinho, parciais:
25x08 e 25x10, mais tarde
venceu novamente as 18h:
Guaraciaba 2 sets a 0
APAV Concórdia, parciais:

M

25x08 e 25x06, classiﬁcando-se em primeiro da chave.
No sábado pela manhã,
jogando na semiﬁnal as
09h15: Guaraciaba 2 sets a
0 Anchieta, parciais: 25x14
e 25x13. E na grande ﬁnal
conquistou o titulo às
10h45: Guaraciaba 2 sets a
0 FME Xanxerê, parciais:
25x08 e 25x14.
Em seguida a equipe
adulta de Guaraciaba viajou até Dionísio Cerqueira
para participar da Taça
Cidade de Voleibol Feminino de Barracão, onde
também conquistou o título de campeã invicta.
Foram três jogos, o pri-

meiro as 13h30: Guaraciaba 2 sets a 0 Nova Prata do
Iguaçu, parciais: 25x06 e
25x20, logo após as 14h30:
Guaraciaba 2 sets a 0 ADB
Barracão, parciais: 25x07 e
25x07, disputando a terceira e última partida as
16h30: Guaraciaba 2 sets a
0 P i n h a l i t o B r a nco/Dionísio Cerqueira, parciais: 25x11 e 25x10.
A próxima etapa da
Liga Oeste de Vôlei categoria Pré-mirim, será em
Pinhalzinho nos dias 29 e
30 deste mês. E também
aproveitamos para convidar a todos para prestigiarem a equipe Pré-mirim da
Associação Desportiva

Guaraciaba ADG, que fará
ﬁnal do Campeonato Estadual de Voleibol em casa
nos dias 15 a 17 de novembro.
Fotos: Lucas Franzosi/Divulgação

