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Comissão
Especial da Reforma da
Previdência concluiu, no
início de maio, a análise
da
Proposta
de
Emenda Constitucional
(PEC) 287/2016, com a
votação dos destaques
que haviam sido
apresentados ao texto
do relator, deputado
Artur Maia (PPS-BA).
Dez sugestões, a maior
parte
delas
apresentadas pelos partidos que lutam
contra a reforma, foram analisadas e
votadas pelos deputados. Apenas uma,
no entanto, foi aprovada: a que muda o
fórum de decisão judicial em processos
relativos a acidentes de trabalho e
aposentadoria. Agora a PEC segue
agora para o Plenário da Câmara, onde
vai precisar de, no mínimo, 308 votos
(3/5 dos 513 deputados) para ser
aprovada, em dois turnos de votação.
Depois de muita luta, que envolveu
inclusive diversas manifestações e
negociações em Brasília, a proposta
do relator incluiu os agentes de
segurança entre os beneficiários da
aposentadoria especial, a partir dos 55
anos. Para isso, eles precisam
comprovar 30 anos de contribuição,
dos quais pelo menos 20 no exercício
da atividade policial, no caso de
homens. Para mulheres, o mínimo é
de 25 anos de contribuição, sendo
destes 15 na atividade policial.
Guardas municipais, agentes
penitenciários e socioeducativos,
entretanto, ficaram de fora do texto,
apesar da verdadeira batalha que
travaram na Câmara dos Deputados.
A briga para que se estabeleça a

justiça a esses segmentos vai agora
para o Plenário.
Cumprindo o seu papel de defesa
institucional dos seus associados, a
ASSESP produziu uma nota de
repúdio à recusa do relator em
conceder a essas categorias o direito
à aposentadoria especial. Além disso,
a Associação enviou também um ofício
ao deputado Artur Maia, justificando a
sua posição intransigente na defesa de
todos os segmentos da segurança
pública.
No ofício, a ASSESP destaca que
“não se pode deixar de incluir os
agentes
socioeducativos
e
penitenciários, além dos que realizam
outras funções, tais como psicólogos,
assistentes sociais, enfermeiros e
técnicos administrativos, dentre outros,
por laborarem no interior de unidades
prisionais com elementos de alta
periculosidade”.
“Nos causa estranheza, inclusive,
que os policiais legislativos tenham sido
incluídos na aposentadoria especial, ao
passo que os acima nominados
restaram preteridos desse direito.
Onde seria mais perigoso trabalhar?”,
questiona a associação.

Aberto o
processo
eleitoral na
ASSESP
Reunidos no início de junho, na
Sede Administrativa, no centro de
Florianópolis, os membros do
Colegiado da ASSESP/SC
deflagraram oficialmente o
processo eleitoral na entidade,
visando às eleições da Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal para
o triênio 2017-2020. Na reunião,
eles aprovaram o Regimento das
eleições e elegeram os cinco
membros da Comissão Eleitoral,
responsável por toda a
coordenação do processo.
A Comissão, presidida pelo
associado Antonio Conceição
Sobrinho (Canoinhas), foi
composta
ainda
pelos
associados Wagner Lopes
Pereira (São Lourenço d’Oeste);
Alaor José Tumelero (Quilombo);
Nelson José Piva (Chapecó) e
Olíva Teresinha Alves Vian
(Joaçaba).
Repetindo a experiência
exitosa de 2014, as eleições para
a Diretoria Executiva e Conselho
Fiscal da ASSESP/SC serão
realizadas mais uma vez através
da
rede
mundial
de
computadores (internet), com
todos os documentos e prazos
sendo disponibilizados no site da
associação.
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Conveniada com o ASSESP, a
LFG Concursos está com
descontos imperdíveis em
cursos preparatórios para você
ser aprovado em concursos
públicos, no Exame da OAB ou
evoluir em sua carreira com
uma pós-graduação. A oferta é
válida para quem antecipar sua
matrícula no segundo semestre
de 2017. São 30% de desconto
em diversos cursos
telepresenciais, preparatórios
para concurso, OAB e Pósgraduações. Transforme
conhecimento em crescimento
e realização profissional. Não
perca esta oportunidade.

A Diretoria Executiva da ASSESP
divulgou, no início de junho, o balanço
das obras realizadas em suas Sedes
Administrativa e Social, no último
período. A prestação de contas
financeira, contendo as receitas e
despesas da entidade, que é
divulgada todos os meses no site da
associação, mostra os números de
forma transparente, mas não
consegue dar uma dimensão exata do
trabalho que vem sendo realizado
cotidianamente em prol dos

associados. Daí a necessidade de um
relato mais detalhado com tudo que
vem sendo feito para melhorar a vida
dos sócios.
O balanço, cuja íntegra você pode
conferir no site, faz uma descrição
detalhada de todas as obras na Sede
Administrativa e Hotel de Trânsito, na
Sede Social do Campeche, nos
terrenos da Praia do Sonho, em
Palhoça, e ainda avalia os principais
projetos que serão implementados no
próximo período.

Palestra na
UniCesumar
Em parceria com o Leader
Coach, Erlon Veiga, a
UniCesumar, a Associação dos
Servidores Públicos Municipais e
a Skill Idiomas promoveram no
dia 21 de junho, em Blumenau, a
palestra “Programação
Neorolinguística”. O evento,
gratuito mediante a doação de
um agasalho, foi realizado à
noite, no auditório da
UniCesumar, na rua Sete de
Setembro, 1.315, ao lado do
Shopping Neumarkt, no centro.

Carência zero
na Unimed
Em razão do aniversário do
contrato, a Unimed e a IBBCA
mais uma vez garantiram
carência zero em consultas,
exames, internações e cirurgias
para quem aderiu aos planos
de saúde da Cooperativa até o
último dia 15 de julho. A
promoção é válida sempre para
novos associados e também
para quem se filiou à ASSESP/
SC depois de 1º de setembro
de 2016.

Aposentadoria especial e
reforma da previdência
O Setor Jurídico da ASSESP-SC
disponibilizou na internet um estudo
sobre o direito à aposentadoria
especial dos policiais civis frente às
ameaças contidas no projeto da
reforma da previdência, em debate
no Congresso Nacional.
O estudo deixa claro que aqueles
que possuem os requisitos para se

aposentar e optem em permanecer
na ativa não perderão os seus
direitos já adquiridos. A íntegra do
parecer, que aborda a questão da
aposentadoria, do abono de
permanência e os critérios para
concessão de pensão por morte,
está disponível no site da
associação.
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