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Débitos no INSS - REFIS
A Receita Federal está possibilitando ao devedores do INSS e aos interessados em indenizar
tempo rural com descontos se pagamento a vista
e reﬁnanciar a dívida também com descontos.
Para isso deverá o devedor ir até a receita para
fazer os procedimentos.
Para quem paga à vista as dividas os descontos são bem compensadores.
Hoje o segurado tem três opções de recolhimento:
Recolher 5% sobre o mínimo;
Recolher 11% sobre o mínimo;
E, recolher 20% sobre o mínimo.
Veja que os dois primeiros só valem para aposentadoria por idade, por isso o contribuinte
deve saber, na hora de pagar, quanto tempo de
contribuição ele tem. Se faltar pouco tempo deverá optar pelos 20. Pois, caso contrário, ao encaminhar a aposentadoria o INSS não vai contar os
tempos recolhidos com valores menores. Caso o
assegurado queira fazer valer o referido tempo
deverá pagar as diferenças com multa, juros e
correção.
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Senai terá curso Técnico em Informática
para Internet gratuito aos alunos que
cursam a instituição
São Miguel do Oeste
unidade do Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)
de São Miguel do Oeste
está com as inscrições
abertas para 70 vagas do
Ensino Médio Articulado
com a Educação Proﬁssional. Essas vagas estarão
organizadas em duas turmas.
Nesse sentido, o Ensino Médio Articulado com
a Educação Proﬁssional é
destinado aos estudantes
que já completaram o Ensino Fundamental. Nos
anos anteriores, os cursos
técnicos articulados do
Senai eram pagos, porém,
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a partir deste ano, serão
oferecidos gratuitamente
para alunos do Ensino
Médio do Senai.
Para o professor Dyan
Pablo de Campos, coordenador do curso, entre os
objetivos do curso estão a
preparação para prosseguir nos estudos e a qualiﬁcação para o exercício de
uma proﬁssão. No ﬁnal
dos três anos, com aproveitamento, o aluno conquista dois diplomas: um
do Ensino Médio e outro
do Curso Técnico.
Ele também ressaltou
que a teoria e a prática
andam juntas nessa modalidade de curso, preparan-

do para o vestibular e o e fotocópia) e Duas fotos
mercado de trabalho. Pela 3x4. O início das aulas está
manhã, os alunos fre- previsto para 10 de feverequentam o Ensino Médio iro de 2014.
Foto: Euclides/JI
e, à tarde, o Curso Técnico
Articulado, o qual será
Informática para Internet.
“É conhecimento em
dobro para que o aluno
enfrente os desaﬁos do
mundo de hoje”.
Os interessados
podem fazer a sua inscrição na Unidade Senai de
São Miguel do Oeste mediante Certiﬁcado do Ensino
Fundamental (original),
Histórico Escolar do Ensino Fundamental (original
e fotocópia), Comprovan- Dyan Pablo de Campos
te de Residência (original
Coordenador do curso

Cras realiza acompanhamento de idosos
Foto: Ascom/P-Tun

Tunápolis
om o objetivo de efetuar visitas domiciliares e veriﬁcar e prevenir as
situações de risco, em
2013, o Centro de Referência em Assistência Social
(Cras) de Tunápolis iniciou o acompanhamento de
104 idosos do município
acima dos 80 anos.
Os trabalhos são realizados pela Assistente Social, Cleonice Deisi Yess, e
pela Psicóloga, Queli Elza
Valduga, a ﬁm de identiﬁcar riscos como abandonos, negligências, maustratos, isolamentos, abu-
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sos ﬁnanceiros, exploração econômica ou conﬂitos familiares.
O número signiﬁcativo
de idosos no município é
derivado dos avanços conquistados pela sociedade,
que provocaram a longevidade humana, como por
exemplo, medicamentos,
atividades físicas e vida
ativa na família e na comunidade. Atualmente, a
expectativa de vida do brasileiro é de 73,8 anos e, em
Santa Catarina, é de 76,8
anos, conforme dados
divulgados pelo IBGE.
De acordo com Cleoni-

ce, o conjunto destes fatores foi determinante para
um envelhecimento saudável e com qualidade de
vida, porém, ao longo dos
anos, a sociedade vai
enfrentar diﬁculdades no
atendimento aos idosos,
principalmente na área de
saúde, considerando que
85% dos idosos são usuários do SUS. “Viver mais
trouxe consigo algumas
diﬁculdades no relacionamento familiar, especialmente no que se refere a
como lidar com parentes
de idade mais avançada.
Atualmente, é difícil

encontrar uma família
que não tem alguém com
70 a 80 anos em condições
físicas e mentais nem sempre íntegras, por isso a
Organização Mundial de
Saúde reconhece não só o
idoso, mas criou uma
nova terminologia, o 'Muito Idoso', para designar o
indivíduo que chega aos
80 ou 85 anos de idade”,
esclarece. A equipe do
CRAS estará realizando o
Encontro Natalino com os
idosos acima de 80 anos e
seus cuidadores no dia 03
de dezembro, com início às
14h no Centro de Idosos.

