A REFORMA DO REGIME GERAL DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL NA PERSPECTIVA
DOS TRABALHADORES
curso de curta duração

CLIQUE AQUI Rio de Janeiro/RJ
e inscreva-se!

A Escola DIEESE de Ciências do Trabalho e o Escritório
Regional do DIEESE no Rio de Janeiro (ER-RJ) realizam, em
11 e 12 de março de 2019, o curso de extensão A REFORMA
DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NA
PERSPECTIVA DOS TRABALHADORES. A atividade é
presencial e voltada para o movimento sindical e demais
interessados em debater o tema.
O curso propõe aos participantes o debate sobre a concepção
de Previdência dos trabalhadores, também fundamentada na
doutrina previdenciária e na boa técnica. E visa subsidiar os
dirigentes sindicais na discussão sobre o tema com os
trabalhadores de base, nas câmaras municipais de vereadores,
nas rádios e televisões locais, nas assembleias legislativas dos
estados, entre outros locais. De fato, a Reforma da Previdência
é novamente pautada no debate nacional.
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.
Com carga horária de 16 horas, o curso é presencial, dividido
em dois dias (11 e 12 de março), das 9h às 18h, no
Sinttel-RJ (rua dos Andradas, 96, 15º andar, no Centro do Rio
de Janeiro).
O curso será realizado no Rio de Janeiro, 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

Certificação: Escola DIEESE de Ciências do Trabalho
Carga horária: 16h
Aulas: 11 e 12 de março de 2019
Horário: das 9h às 18h
Local: Sindicato de Telefonia do Rio de Janeiro
(Sinttel-RJ)

Rua dos Andradas, 96, 15º andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ

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

Inscrições
Até 28/02/19
A partir de 01/03/19

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
Previdência Social: Seguro ou Combate à Pobreza? O
que são os direitos sociais do artigo 6º da Constituição
Federal.
Questões em debate:
-A diferença de regras entre homem e mulher; entre
trabalhador urbano e rural; bem como entre servidor
público e trabalhador da iniciativa privada
- A idade mínima
- O tempo mínimo de contribuição
- O salário mínimo como piso de aposentadorias e
pensões
- Qual o valor adequado da pensão por morte?
- O déficit do Regime Geral da Previdência Social: mito
ou verdade?
- Análise da proposta de reforma do novo governo
federal

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

