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NOTÍCIAS
O jornal diário dos ancepianos.
4 de abril- 8h30

8º ENCONT É INICIATIVA CONJUNTA DA ANCEP E
ABRAPP

O 8º ENCONT - Encontro Nacional dos Contabilistas de Entidades de Previdência será realizado nos dias 1º e 2 de agosto,
em Porto Alegre e seu tema-central já está escolhido: "Contabilidade na Era Digital: Rompendo Fronteiras em um Mundo em
Transformação". Mas o programa, alinhado com essa temática, ainda está sendo desenhado e será logo anunciado.
O 8º ENCONT será pelo terceiro ano consecutivo uma realização conjunta da ANCEP e ABRAPP, duas associações
conhecidas pelo elevado padrão técnico de seus eventos.

ONU diz que Mundo já tem mais idosos do que crianças e jovens
Pela primeira vez na história, há mais idosos no mundo do que crianças pequenas, informou a ONU. São 705 milhões de pessoas
acima de 65 anos contra 680 milhões entre zero e quatro anos, noticiam os PORTAIS DA BBC e G1.
As estimativas apontam para um crescente desequilíbrio entre o número de mais velhos e de mais jovens até 2050 - haverá duas
pessoas com mais de 65 anos para cada uma entre zero e quatro anos.
Em 1960, a taxa mundial de fecundidade era de quase cinco filhos por mulher, segundo o Banco Mundial. Quase 60 anos depois,
caiu para apenas 2,4.
Um bom exemplo é o Japão, onde a expectativa de vida ao nascer é de quase 84 anos (a mais alta do mundo). Ali, os idosos
somaram 27% da população no ano passado - também a maior taxa do mundo. E a população com menos de 5 anos? Segundo a
ONU, 3,85%.

Aperfeiçoamento regulatório vai levar entidades a considerar investimentos
verdes, aposta a Previc
A Previc promoveu, em março, uma série de encontros para disseminar informações sobre investimentos verdes no país. Em
parceria com a Embaixada Britânica e a consultoria Resultante, foram realizados eventos em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. A
Previc promoveu, em março, uma série de encontros para disseminar informações sobre investimentos verdes no país. Em parceria
com a Embaixada Britânica e a consultoria Resultante, foram realizados eventos em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.
A notícia está no SITE DA PREVIC.
Falando em Brasília, o diretor-superintendente da Previc, Fábio Coelho, lembrou que o aprimoramento do arcabouço regulatório
exigirá uma mudança de postura dos agentes diante desse tema. “Estamos tratando da questão da responsabilidade socioambiental
no contexto de supervisão e regulação do setor. Um exemplo dessa atuação foi a publicação da nova regra de investimentos das
fundações, que determinou a necessidade de avaliação do impacto ambiental pelas entidades. É uma mudança de postura”,
sintetizou.
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Funpresp-Jud reduz taxa
O Funpresp-Jud distribuiu comunicado ontem dando conta de ter reduzido de 7% para 6% a sua taxa de carregamento. A redução já
está sendo aplicada neste mês, com a entrada em vigor do Plano de Custeio de 2019.
A informação está no SITE DA FUNPRESP-JUD.
De acordo com a entidade, a medida é consequência do aumento do número de adesões ocorrido no ano passado e que será
reforçado agora com a redução da taxa.

Valdemir assume presidência do Banesprev
Valdemir Moreira de Lima, que vinha ocupando o cargo de diretor de Seguridade da entidade. assumiu a presidência do
Banesprev, com a saída de Jarbas Antonio de Biagi, que se aposentou.
Biagi, informa o SITE DA REVISTA INVESTIDOR INSTITUCIONAL, continuará seu mandato à frente do Sindapp, bem como membro
dos Conselhos Deliberativos da OABPrev-SP e da Enerprev.
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