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NOTÍCIAS

ESPECIAL COVID-19

ESTUDO MOSTRA COMO A GESTÃO ASSISTENCIAL É AFETADA
Estudo da WEDAN oferece dados, análises e reflexões, além do contexto histórico. Veja aqui:
https://wedan.com.br/covid-19-contexto-historico-e-reflexos-na-gestao-assistencial/

Dois eventos, um amanhã do CNPC e outro na quinta, vão
colocar em discussão os novos cenários
30/03/2020
O Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) vai realizar amanhã, dia 31, das 10h às 13h, uma vídeo
conferencia, através da ferramenta Zoom, , para discutir as medidas e orientações para o período emergencial devido ao
Cononavirus. O evento é uma iniciativa do Conselheiro Antonio Gazzoni, que é diretor da Merecer e no CNPC representa
patrocinadoras e instituidores.
Mas essa não é a única iniciativa de Gazzoni e da Mercer para ajudar os dirigentes de entidades e seus profissionais e
melhor entender todas as implicações da crise atual.

Webinar para entender os novos cenários - A Mercer promoverá na próxima quinta-feira, dia 2, um webinar aberto a
todos os dirigentes e profissionais de entidades, desafiados a melhor entender e dar a melhor resposta a um cenário
impactado, primeiro, pela reforma da Previdência, seguida da crise do coronavírus.
Clique aqui para se inscrever gratuitamente.
O evento irá contar com a participação de Cláudia Trindade, Diretora-Presidente da Fusan; Walter Mendes, Diretor
Presidente da Funcesp; Lúcio Capelletto, Diretor-Superintendente da Previc, Luís Ricardo Martins - Diretor Presidente da
Abrapp; e Paulo Valle, Subsecretário de Previdência Complementar do Ministério da Economia.
E entre os temas em debate vão estar questões como principais demandas e preocupações das entidades em relação ao
COVID-19 e seus desdobramentos; um novo olhar de gestão previdenciária que seja adequado para um contexto em
constante mudança; estratégias de curto e longo prazo a serem adotadas para garantir a sustentabilidade do sistema;
oportunidades para alavancar a educação financeira dos participantes dos planos.

Vassimon é o novo presidente da Refer
Nilton Vassimon é o novol presidente da Refer, informa o site da revista Investidor Institucional.
Formado em administração de empresas e análise de sistemas, o novo presidente da fundação tem pós-graduações em
previdência social e administração pública, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e MBA Executivo pela
Coppead/UFRJ.
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Acordo na Portus deverá ser assinado nos próximos dias
Os problemas do Portus, com déficit atuarial de R$ 3,4 bilhões, estão perto de um encaminhamento, informa o Valor
Econômico. Um acordo deve ser firmado, nos próximos dias e prevê aportes de R$ 1,7 bilhão das patrocinadoras dos Portus
(as Companhias Docas), por meio de pagamentos à vista e/ou diluídos em até 15 anos, observando a situação de caixa de
cada estatal portuária.
Os participantes, pelo critério de paridade determinado em lei, terão de arcar também com R$ 1,7 bilhão. Haverá suspensão
do pecúlio por morte aos beneficiários, desconto de 100% do abono anual líquido (13º salário) e congelamento permanente
do valor nominal pago como suplemento à aposentadoria. Dessa forma, não haverá mais correção do benefício pela inflação.
Além disso, os participantes assistidos e pensionistas terão que pagar novas contribuições extraordinárias, calculadas em
18,47% do salário.
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