curso de extensão
FLORIANÓPOLIS/SC

REGIMES PRÓPRIOS
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS ATUAIS DESAFIOS PARA OS TRABALHADORES

Certificação: Escola DIEESE de Ciências do Trabalho
Carga horária: 16h
Aulas: em 5 e 6 de abril de 2018
Horário: das 9h às 18h
Local: Federação dos Trabalhadores no Comércio
no Estado de Santa Catarina (Fecesc)
Av. Mauro Ramos, 1.624, 3º andar, Centro - Florianópolis/SC

A realização do curso está sujeita à formação de turma
VALORES por participante
Grupos de entidades filiadas ao DIEESE

Inscrições
Até 09/03
A partir de 10/03

Até 4

R$ 300,00
R$ 350,00

R$ 250,00
R$ 300,00

A partir de 5
R$ 200,00
R$ 250,00

A Escola DIEESE de Ciências do Trabalho e o Escritório Regional do DIEESE em
Santa Catarina (ER-SC) realizarão, em 5 e 6 de abril, o curso de extensão REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS): OS ATUAIS
DESAFIOS PARA OS TRABALHADORES, em Florianópolis.
A atividade é presencial e voltada para o movimento sindical e demais interessados
em debater o tema.
O objetivo é esclarecer os princípios teóricos e legislativos que orientam os regimes
de previdência social dos servidores públicos de cargos efetivos (funcionários aprovados mediante concurso) da União e de estados e municípios que instituíram os
RPPS.
O curso vai resgatar a história desses regimes e as alterações ocorridas nas últimas
décadas que os tornam semelhantes ao Regime Geral, que abrange os demais
trabalhadores. Adicionalmente, serão apresentadas as duas possíveis estruturações: o regime de repartição e aquele capitalizado, bem como o Regime de Previdência Complementar dos servidores.

CONTEÚDO
- O que é Previdência Social e o
bom benefício previdenciário
- A questão do déficit dos RPPSs
- As regras dos atuais benefícios
do RPPS e aquelas da PEC 287
- A segregação da massa (um
fundo para os servidores antigos
e outro para os novos)
- A Previdência Complementar do
Servidor Público

Obs.: Todos os valores são individuais

MAIS INFORMAÇÕES
www.escola.dieese.org.br | contatoescola@dieese.org.br | (11) 3821-2150 e 3821-2155

O curso visa aprofundar o conhecimento e subsidiar a ação sindical
no tocante à definição das regras previdenciárias e à gestão dos
Regimes Próprios.
As aulas serão ministradas pelo consultor previdenciário Luciano
Fazio, especialista em Previdência Social, gestão da previdência
complementar e estudos socioeconômicos, com ampla experiência
em elaboração de estudos e pareceres, realização de cursos, palestras e negociação coletiva.
Com carga horária de 16 horas, as aulas serão presenciais, divididas
em dois dias (5 e 6 de abril), das 9h às 18h, na Fecesc, em Florianópolis.

