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Pagamento de honorários

Pode um advogado cobrar valores diferentes de outro advogado?
Olha, tem medico que cobra R$ 100,00 a consulta, outros 150,00, 250,00 e até 500,00, quem
faz o preço do serviço é o responsável pelo serviço, cada um faz o seu preço, por isso você pode
escolher e contratar quem o Sr quiser. Só não
chore depois?
Na cidade tem preços bem diferentes, para
médicos. Engenheiros, advogados, encanadores,
eletricistas e até barbeiro tem preço diferente.
E a tal da democracia? Saiba que o sol nasceu
para todos e a sombra para os espertos.
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CTG Porteira Aberta elege
nova patronagem

Dúvidas Previdenciárias
Encaminhei minha aposentadoria. O
INSS negou. Procurei um advogado, agora ela (advogada) cobrou por ter conseguido o reconhecimento rural e atividade
especial, só que faltou um ano de pagamento para minha aposentadoria. Isto
pode?
Leia com atenção o contrato que o Sr assinou.
O advogado não ia cobrar, caso não estivesse
previsto no contrato.
Compare: o médico vai consultar o Senhor A
consulta tem um preço, cada procedimento tem
outro preço.
O advogado conseguiu duas coisas para o
Senhor O reconhecimento da roça. 3 anos e o
tempo especial de 1995 a 2012, por isso nada
mais justo que receber por aquilo que ele conseguiu e está previsto no contrato que o Senhor
assinou.
Para evitar tais aborrecimentos, leia antes de
assinar.
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São Miguel do Oeste
patrão Emílio Bertuzzi Barbosa foi
reconduzido ao comando
do CTG Porteira Aberta
para o biênio 2014/2015.
A eleição por aclamação
ocorreu durante a assembleia geral realizada na noite de quarta-feira, 11. Apenas uma chapa se inscreveu para a eleição.
Durante a assembleia
também foram aprovados
os demonstrativos ﬁnanceiros da entidade do ano
de 2013. Segundo o patrão
reeleito, a patronagem do
CTG Porteira Aberta conseguiu realizar todos os
investimentos necessários
e melhorar a estrutura da
entidade. “Tenho somente
elogios aos companheiros
de patronagem, que nos

O

apoiaram e trabalharam
para que conseguíssemos
os resultados. Foi um ano
bastante positivo em todos
os sentidos”, destacou.
Outra deﬁnição da
assembleia também foi o
início da reforma e ampliação dos banheiros da
sede social do CTG Porteira Aberta. “Essa é uma
grande necessidade em
termos de estrutura e que
vamos conseguir resolver
já no início de 2014.
Temos muitos projetos
para o próximo ano e
tenho a certeza que novamente vamos ter sucesso e
alcançar os resultados que
estamos planejando”, frisou Emílio.
A posse da nova patronagem acontece no dia 22
de dezembro.

PATRONAGEM 2014/2015
Patrão: Emílio Bertuzzi Barbosa
2º Maior Domo: Neusa Folmer
2º Maior Domo: Dirce Drebel Sehnem
3º Maior Domo: Adelar Schneider
1º Sota Capataz: Tainara Melissa Spinelli Brugnerotto
2º Sota Capataz: Eliane Anschau Rasche
1º Agregado das Pilchas: Cleusa Marconatto Kochhann
2º Agregado das Pilchas: José Augusto Tuni
CONSELHO DE VAQUEANOS
MEMBROS EFETIVOS
Cleomar Luiz Zacchi
Felipe Antônio De Siqueira
Glaene Ermelinda Tiezerini
Pamella Janete Schons
Lourdes Modanese Demori
SUPLENTES
Neucir Vaccarin
Paulo Dallastra
Armando Bernardi
Edacir José Ghilardi
Neide Lavandoski Zortea

Coleta de materiais eletrônicos é nesta semana
São Miguel do Oeste
governo, por meio do
Programa Sorria São
Miguel, Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano, Epagri, Ameosc e
Polícia Ambiental, realiza
nos dias 18 e 19 de dezembro de 2013, a campanha
de recolha de lixo etetrônico.
Para dar destino ecolo-
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gicamente correto poderão ser entregue: Computadores e servidores completos, mouse, teclado, caixas de som, processadores, estabilizadores / nobreak / swifts, fontes adaptadoras, cabos diversos,
drive CD-ROM, drive disquete, impressora, monitor, pilhas, bateria de carro, bateria de celular, pla-

ca mãe, placa de vídeo,
som, memória, tonners,
Hd's , centrais telefônicas,
secador de cabelo, liquidiﬁcador, batedeira, forno
micro-ondas, aparelho
DVD/VHS, TV, telefone/
Fax/ celulares, lâmpadas e
todos os tipos de circuitos
eletrônicos.

LOCAL DE
RECEBIMENTO:
Rua Padre Aurélio Canzi, 1040 Ginásio da Escola
Municipal Emma Balke,
próximo ao hotel San Willas
HORÁRIO: Das 7h às
19h - sem fechar ao meio
dia.

