COMO A REFORMA DA PREVIDÊNCIA AFETARÁ
A APOSENTADORIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS RPPS
curso de curta duração

A Escola DIEESE de Ciências do Trabalho e o Escritório
Regional do DIEESE no Paraná (ER-PR) realizam, em 23 e 24
de maio de 2019, o curso de extensão COMO A REFORMA DA
PREVIDÊNCIA AFETARÁ A APOSENTADORIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS (RPPS) . A atividade é presencial e
voltada para o movimento sindical e demais interessados em
debater o tema.
O curso parte do embasamento doutrinário e legislativo da
Previdência Social para, em seguida, focar nas aposentadorias
e pensões dos servidores públicos de cargo efetivos nos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Serão ilustrados
os principais elementos e problemas dos RPPS, visando
também à análise das críticas veiculadas pelos meios de
comunicação de massa e pelos governos. A proposta de
reforma do atual governo federal, PEC nº 06-2019, será objeto
de apresentação descritiva e de análise crítica.
As aulas serão ministradas por Luciano Fazio, consultor
previdenciário, especialista em Previdência Social, gestão da
previdência complementar e estudos socioeconômicos, que
possui ampla experiência em elaboração de estudos e
pareceres, realização de cursos, palestras e negociação
coletiva.
Carga horária de 16 horas.

CLIQUE AQUI
e inscreva-se!

Certificação: Escola DIEESE de Ciências do Trabalho
Carga horária: 16h
Aulas: 23 e 24 de maio de 2019
Horário: das 9h às 18h
Local: Sindicato dos Trabalhadores em Educação
Pública do Paraná (APP)
Avenida Iguaçu, 880, Rebouças - Curitiba/PR
A realização do curso está sujeita à formação de turma

Valores por participante
Grupos de entidades
filiadas ao DIEESE

Inscrições
Até 17/05/19
A partir de 18/05/19

R$ 300,00
R$ 350,00

Obs.: Todos os valores são individuais

Até 4

A partir de 5

R$ 250,00 R$ 200,00
R$ 300,00 R$ 250,00

CONTEÚDO
- O que é Previdência Social, fundamentos
legislativos e conceituais
- A história dos Regimes Próprios de Previdência
Social e as atuais características
- Os problemas dos RPPS: mitos e verdades
- Tendências futuras, inclusive a capitalização da
Previdência dos servidores públicos
- A análise da PEC 06/2019

O curso será realizado em Curitiba, mas pode ser ministrado em outras localidades, desde
que haja o número mínimo de inscritos. Para solicitar a realização de cursos em outras
cidades, entre em contato com a Escola DIEESE ou com o Escritório Regional do DIEESE
(ER) mais próximo.

MAIS INFORMAÇÕES

Curitiba/PR

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

