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PALESTRA NO SERJUSMIG VAI
ESCLARECER PONTOS IMPORTANTES
DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Nesta quarta-feira, 10, às
18h30, o SERJUSMIG irá
realizar em seu auditório
uma palestra sobre a PEC
06/2019, que trata da Reforma da Previdência. O evento será transmitido ao vivo,
pelo facebook do Sindicato.

Ministrada pelo advogado
especialista em Direito Previdenciário Roberto de Carvalho*, a palestra tem como
objetivo esclarecer os principais pontos da proposta, que foi enviada pelo governo
federal ao Congresso no último mês de fevereiro.
Mas para que as mudanças sejam implementadas, será
preciso que nossos congressistas aprovem a PEC. Por
essa razão, é de extrema importância que nós, trabalhadores, saibamos exatamente quais as perdas e quais os
principais riscos aos quais estaremos expostos para, assim, podermos lutar por nossos direitos, seja ocupando as
ruas ou cobrando dos deputadores e senadores o devido
compromisso com quem os elegeu.
Venha participar da palestra, Servidor! A informação é a
melhor arma que temos para combater as injustiças e os
achaques aos direitos dos trabalhadores que esta “deforma” da Previdência propõe.
Anote suas principais dúvidas e venha esclarecer aqui
conosco todos os pontos nebulosos desta reforma, que,
caso aprovada, pretende ser uma verdadeira degradação ao direito de aposentadoria da maior parte dos trabalhadores brasileiros, sejam eles da inicitiva pública ou

privada.

* Advogado especialista
em Direito Previdenciário;
professor de pós-graduação em Direito Previdenciário; presidente do
Instituto de Estudos Previdenciários – IEPREV;
membro da Comissão
de Direito Previdenciário
da OAB/MG; professor
e coordenador do curso de pós-graduação em
Direito Previdenciário do
IEPREV. Pós-Graduado em Direito Previdenciário
pela UNIG e em Regime Próprio de Previdência
Social pela Universidade Cândido Mendes. Sócio-fundador da Sociedade de Advogados Roberto de
Carvalho Santos. Graduado em Direito pela UFMG.
Ex-servidor público efetivo da Seção Judiciária de
Minas Gerais (1999 a 2002).

PALESTRA SOBRE A PEC 06/2019
- REFORMA DA PREVIDÊNCIA DATA:10/4/2019 - QUARTA-FEIRA
Horário: a partir das 18h30

Local: auditório do SERJUSMIG
- Rua dos Guajajaras, 1984 Pilotis - Barro Preto/BH.

Confirme sua presença pelo telefone: (31) 30253518 ou 3025-3510.

