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COMUNICADO OFICIAL:  ADIAMENTO, REDIFINIÇÃO DE DATA e UNIFICAÇÃO DE EVENTOS 

 

A ABIPEM em parceria com as demais Associações Estaduais de RPPS tem 
acompanhado com grande atenção a disseminação da pandemia do novo Coronavírus 
no País e acatado todas as recomendações das autoridades públicas de saúde para 
evitar a aglomeração de pessoas. 

 

Tendo em vista o atual estágio de progressão dos casos da COVID-19 e agindo na 
prevenção e defesa dos seus congressistas, patrocinadores, palestrantes, parceiros, 
fornecedores, prestadores de serviço, colaboradores e demais envolvidos, a ABIPEM 
comunica o ADIAMENTO da realização do 53º Congresso Nacional da ABIPEM. 

 

Previsto para acontecer de 17 a 19 de junho de 2020, o 53º Congresso Nacional da 
ABIPEM foi agora REMARCADO para  28 a 30 de Outubro de 2020, no mesmo local, o 
Centro de Eventos do Ceará, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. 

 

A ABIPEM trabalhou de forma diligente e ágil junto ao já concorrido Centro de Eventos 
do Ceará para negociar esta nova data, muitos promotores de eventos do primeiro 
semestre tentaram remarcar seus eventos, mas somente poucos conseguiram. Por este 
motivo não conseguimos a escolha da data perfeita, mas procuramos acima de tudo, 
minimizar o impacto da mudança, e principalmente garantir um evento seguro e bem 
sucedido. 

 

No Calendário de Eventos da ABIPEM para 2020 estava previsto ainda a realização do 
8º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS, mas em função da situação 
econômica atual e após consultar uma significativa parte dos patrocinadores, 
apoiadores e dirigentes de RPPS decidimos por UNIFICAR  os dois eventos e realizar um 
evento único de 28 a 30 de Outubro congregando os dois congressos. 

 

Salientamos que ampliamos a quantidade e capacidade dos Auditórios para poder 
oferecer uma programação com temas específicos para cada Congresso, e contratamos 
um espaço de convivência com 6.000 m² para oferecer conforto no atendimento de 
alimentação e participação de todos no Jantar de Premiações, bem como nos dois 
almoços que serão oferecidos durante os eventos. 

 

Com esta decisão, a ABIPEM está cumprindo seu papel cívico, humano e solidário num 
momento tão delicado para toda a sociedade brasileira, sem deixar de lado sua missão 
de orientar e capacitar Gestores, Conselheiros e Servidores para o desenvolvimento 
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Sustentável dos seus RPPS.  

 

Informamos ainda que todas as inscrições já realizadas para o 53º Congresso de Junho 
serão transferidas automaticamente para as novas datas remarcadas. 

 

Agradecemos a compreensão de todos e nos colocamos à disposição para mais 
esclarecimentos. 

 

 
Brasília, 30 de Abril de 2020. 

 
 

 

 

 

 

 

Presidente da Associação Brasileira de  
Instituições de Previdência Estaduais e Municipais - ABIPEM 

 

 
 


