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A melhor escolha para planejar seu futuro

9 sinais de que você está detonando sua vida financeira

(e precisa parar já) 

Acontecendo

- ANPT representa JUSPREV no Encontro Regional Centro-Oeste da Abrapp

- JUSPREV participa do Encontro Regional de Magistrados em Ji-Paraná

- Abrapp realiza o Encontro Nacional de Comunicação, Relacionamento e Educação dos Fundos

  de Pensão

- Formulário FATCA
Por força da Instrução Normativa  , todas as Entidades estão obrigadas a encaminhar,

periodicamente, as informações cadastrais de seus participantes à Receita Federal.

RFB nº 1.571
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A Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa RFB nº 1.571, de 02 de julho de 2015, firmou Acordo com o 

Governo dos Estados Unidos para intercâmbio de informações fiscais relativo às operações financeiras de interesse da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Por este motivo, as Entidades estão obrigadas a encaminhar, periodicamente, as informações cadastrais de seus 

participantes à Receita Federal. Além das informações cadastrais, a legislação também obriga as Entidades identificar, pela 

FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act em sua base de dados, os participantes que estejam enquadrados como 

Pessoa dos EUA – U.S.Person. A FATCA, é uma Lei Norte Americana que visa combater a evasão fiscal dos EUA em relação a 

rendimentos e outros ganhos de investimentos feitos fora dos EUA por cidadãos Norte Americanos e a cidadãos 

estrangeiros com obrigações fiscais nos EUA, designados US Person.

O governo brasileiro assinou acordo para a troca de informações com a Receita Federal Americana. Será caracterizado 

como uma Pessoa dos EUA – U.S.Person aquela pessoa que tenha:

- Cidadania Norte Americana, incluindo os detentores de dupla nacionalidade e passaporte norte-americano, ainda que 

residam fora dos Estados Unidos;

- Residente Fiscal nos EUA, ou seja, possua Green-Card e que possa se tornar um residente permanente legal;

- Presença física substancial nos Estados Unidos para fins tributários por pelo menos: 31 dias durante o ano corrente; 183 

dias nos últimos 3 anos.

Como forma de atender às exigências, a JUSPREV informa que todos os participantes devem preencher o formulário. Cabe 

ressaltar, que esta é uma obrigação que todos os Fundos de Pensão deverão cumprir, sendo que o descumprimento da 

Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.571, poderá acarretar em penalidades legais.

O formulário encontra-se disponível no site  .   www.jusprev.org.br

CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O PARTICIPANTE

0800 052 34 34

Mateus Leme, nº 2018, Térreo, Centro Cívico, Curitiba – PR, CEP. 80530-010

Fone: (41) 3252-3400

www.jusprev.org.br

jusprev@jusprev.org.br

Formulário FATCA
Por força da Instrução Normativa  , todas as Entidades estão obrigadas a encaminhar, periodicamente,

as informações cadastrais de seus participantes à Receita Federal.

RFB nº 1.571

O Relatório de Investimentos completo que apresenta o desempenho do mês de abril, já está atualizado no

site www.jusprev.org.br/nossosnúmeros/rentabilidade. Abaixo, é possível visualizar o resumo dos resultados.

Fundos de
Investimento Patrimônio

Rentabilidade

Abr. 2016 Ano (2016)

Bradesco FICFI
Multi JUSPREV

DLM JUSPREV FIC FIM

Total JUSPREV

R$ 43.797.219,08

R$ 34.660.621,10

121.687.661,52

1,42%

1,14%

4,17%

4,17%

1,18% 4,53%

% CDI - JUSPREV Consolidado

% Poupança - JUSPREV Consolidado

abr. 2016

 111,87%

187,30%

Renda Fixa - 97,47%

Renda Variável - 2,53%
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SulAmérica R$ 43.229.821,34 0,97% 5,56%

Relatório de Investimentos
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9 sinais de que você está detonando sua 

vida financeira (e precisa parar já) 
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Ganhar muito dinheiro não significa, necessariamente, que você 

vai ser rico. No final do dia, depende muito mais de quanto você 

poupa e investe para acumular riqueza do que os dígitos no 

holerite. Assim, a colunista do site Business Insider Kathleen Elkins 

listou 9 sinais de que você não está poupando dinheiro suficiente 

e prejudicando sua vida financeira.

1 – Você mal consegue pagar suas contas

Você está apenas pagando suas obrigações todo mês? Isso é 

conhecido como “viver de salário em salário” e significa que vai 

ser quase impossível construir uma boa poupança. Existem duas 

opções para resolver esse problema: ganhar mais, seja com um 

segundo emprego ou pedindo um aumento, ou gastando 

mesmo, com mudanças no estilo de vida, por exemplo.

2 – Você diz para você mesmo que vai poupar mais quando 

ganhar mais

Essa é uma das mentiras sobre dinheiro mais comuns que as 

pessoas dizem. A autora Patrice C. Washington comenta que a 

maneira como você lida com US$ 100 será a mesma com que 

lidará com US$ 100 mil. “Você é a mesma pessoa, com a mesma 

atitude, mesmos comportamentos e mesmos hábitos”, comenta.

3 – Você não começou a investir para a aposentadoria

Poupar para a aposentadoria não pode esperar, não importa o 

quão distante isso seja. Se você está deixando de lado, não deve 

estar sozinho, uma vez que de acordo com pesquisa nos EUA, um 

terço dos americanos poupou nada para a aposentadoria até 

agora. No entanto, experts aconselham a deixar, no mínimo, 10% 

do salário de lado para garantir uma aposentadoria melhor.

4 – Você não se prepara para grandes compras

É importante contribuir dinheiro para um fundo de 

aposentadoria, mas não pode negligenciar outras grandes 

despesas, como a compra de uma casa, um curso, uma viagem 

ou mesmo a preparação para ter filhos. Assim, é importante 

começar estabelecendo como você quer seu futuro e estabelecer 

metas e objetivos para alcançar seus sonhos.
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5 – Você não investe

Investir pode ser considerado a maneira mais efetiva de construir 

riqueza e o quanto você começar melhor, pois assim se 

aproveitará mais dos juros compostos. Se você sente que não 

tem dinheiro para investir, não está poupando o suficiente, 

aponta a colunista. E vale lembrar que, no Brasil, existem várias 

opções muito baratas e acessíveis para o investidor, como o 

Tesouro Direto, por exemplo.

6 – Você não tem um fundo de emergência

Estabelecer um fundo de emergência é uma das coisas mais 

importantes que você pode e deve fazer com seu dinheiro e que 

só deve ser deixada de lado se você tem dívidas com o cartão 

para resolver antes. A ideia desse fundo é se proteger para 

imprevistos e ter poupado nele o valor de cerca de seis salários.

7 – Você gasta mais de 40% da renda com sua casa

Uma boa regra nessa hora é fazer uma conta simples: você pode 

ter 29% de sua receita bruta em gastos com sua casa, ou 41% se 

você não tiver dívida nenhuma. Mais que isso significa que você 

está perdendo muito dinheiro que poderia estar poupando. Para 

melhorar, uma opção seria considerar viver em uma região mais 

barata ou em uma casa menor.

8 – Você não segue suas despesas

Muitos sabem quanto dinheiro está entrando na conta todo mês, 

mas você sabe quanto está saindo? Você sabe quanto gasta 

comendo fora, em café ou em passeios? E as chances são de que 

você pode cortar muita coisa e poupar mais, relata a colunista.

9 – Você só pode pagar o mínimo da fatura de seu cartão 

de crédito

Se você não pode pagar mais que o mínimo mês após mês, você 

está gastando demais e indo direto para uma dívida imensa, 

fazendo com que tenha dificuldade muito forte em poupar. Você 

sempre deve pagar toda fatura do seu cartão para não formar 

uma bola de neve.

fonte: www.infomoney.com.br



A melhor escolha para planejar seu futuro

Acontecendo

ANPT representa JUSPREV no Encontro Regional Centro-Oeste da Abrapp

Entre os assuntos debatidos durante o evento em Brasília estão as ações concretas para o fomento da previdência complementar

fechada, o impacto das novas regras de solvência sob a ótica da gestão das EFPC. São abordadas, também, as perspectivas da

economia e da ação investidora dos fundos de pensão e o que pode mudar na governança dos fundos de pensão após os recentes 

fatos envolvendo caminhos da autorregulação e agenda propositiva.

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT),

Carlos Eduardo de Azevedo Lima, na condição de membro do Conselho

Deliberativo da Previdência Associativa do Ministério Público e da Justiça

Brasileira (JUSPREV), participou, na manhã desta terça-feira, 02/05, do

Encontro Regional Centro-Oeste promovido pela Associação Brasileira das

Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp). Durante o

evento, são discutidos temas importantes relacionadas à previdência e afins,

bem como é feito o acompanhamento dos principais projetos e ações

desenvolvidas pela atual gestão da Abrapp.
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JUSPREV participa do Encontro Regional de Magistrados em Ji-Paraná

Nos dias 29 e 30 de abril aconteceu, em Ji-Paraná – RO, o Encontro Regional

de Magistrados. O evento teve como tema principal em suas palestras

“Emendas Constitucionais e seus reflexos na aposentadoria dos Servidores

A convite do Presidente da Associação dos Magistrados do Estado de

Rondônia – AMERON, Dr. Francisco Borges, a JUSPREV esteve presente no

evento representada pela Gerente Geral – Deborah Maggio, que palestrou

sobre seu plano de benefícios previdenciários, o PLANJUS, apresentando suas

principais características, vantagens e benefícios.

Públicos”.

Como primeira atividade realizou-se também, no dia 28, na sede da AMERON em Porto Velho, uma palestra exclusiva que apresentou 

a JUSPREV e seu plano de benefícios previdenciários para os associados da Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia. Na 

ocasião, os interessados puderam esclarecer dúvidas e receber informações importantes sobre o plano.
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Abrapp realiza o Encontro Nacional de Comunicação, Relacionamento e Educação dos Fundos

de Pensão

Aconteceu nos dias 11 e 12 de maio, o Encontro Nacional de Comunicação, 

Relacionamento e Educação dos Fundos de Pensão, um importante fórum 

de discussão sobre a importância dessas áreas para o setor de previdência 

complementar.  Dirigentes, conselheiros, gestores, profissionais das áreas 

de comunicação e marketing, relacionamento e educação de diversos 

Fundos de Pensão participaram do evento.

Mostrar como fazer mais com menos foi o principal objetivo que as 

Comissões Técnicas de Comunicação e Marketing, Relacionamento com o

Participante e Educação quiseram apresentar às entidades com a intenção de inspirá-las à ação.??

A JUSPREV esteve presente no evento representada pela Coordenadora de Relacionamento - Glaucia Murça e pelo Analista de

Comunicação - Felipe Voos.
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