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A melhor escolha para planejar seu futuro

“É preciso planejar”, diz especialista

Acontecendo

- JUSPREV participa do VII Encontro de Previdência Complementar da Região Sul

- Dois novos talentos integram a equipe própria
  de consultores da JUSPREV.
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- Alexandre dos Santos é formado em Direito pela FACNOPAR - Faculdade do Norte Novo de Apucarana, 

com Pós-Graduação pela Escola da Magistratura do Paraná. Com vasta experiência profissional, o novo 

consultor já atua 18 anos no mercado de vendas e em atividades relacionadas a sua formação. O profissional 

será responsável pela consultoria nos estados da Região Sul do país.

- Carolina Dutra, é Graduada em Administração de Empresas pela PUC/MG e MBA em Gestão Comercial pela 

FGV. Atuou por mais de 10 anos como gerente de bancos privados e consultora de investimentos. Possui 

know-how em consultoria de investimentos e análise de portfólios. Diversificou sua experiência 

comercializando fundos de grandes Assets com alocação de ativos globalizado. Carolina será a responsável 

pelo atendimento na Região Sudeste.

A JUSPREV já atua no mercado com a Consultora - Paola Machado.  A profissional é Bacharel em 

Administração de Empresas pela PUC/PR. Possui mais de 7 anos de experiência em fundos de pensão 

atuando também nas áreas de relacionamento e operacional. Iniciou suas atividades como Consultora 

Previdenciária na JUSPREV, em junho de 2015.

Equipe própria:

Buscando aprimorar o atendimento aos potenciais participantes a JUSPREV, no ano de 2015, contratou uma 

nova profissional para prestar consultoria personalizada. A formação da equipe própria de consultores é uma 

forma de coordenar todo o processo de adesões ao PLANJUS e assimilar definitivamente a identidade da 

JUSPREV conhecendo a cultura, os valores e os princípios da entidade. Além disso, a visão de profissionais 

tecnicamente capacitados ajuda na renovação, levando as pessoas envolvidas no projeto a uma busca por 

melhores resultados, utilizando ferramentas gerenciais mais efetivas, resultando na melhoria contínua.
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Dois novos talentos integram a equipe própria de consultores
da JUSPREV

A JUSPREV anuncia a contratação de dois 

novos consultores previdenciários, que 

formarão a primeira equipe própria de 

consultores da Entidade e representarão, 

primeiramente, as regiões sul e sudeste, 

realizando atendimentos personalizados e 

compartilhando conhecimento financeiro e 

cultura previdenciária. São eles:

A equipe: Alexandre dos Santos, Paola Machado e Carolina Dutra
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O Educador Financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, também 

lembra que aposentadoria tranquila depende de um 

planejamento adequado e seguido com disciplina. “A 

aposentadoria deve ser pensada desde o primeiro 

emprego, logo no início da fase adulta. Ainda que o jovem 

ganhe um salário baixo, é possível guardar uma parte se 

houver organização”, alerta. Vignoli da algumas dicas para 

uma boa preparação para aposentadoria. Confira as 

principais:

- o quanto antes for feito o planejamento, menor o valor 

que será para guardar, já que haverá mais tempo para 

economizar. Por isso o ideal seria que as pessoas já 

começassem a pensar na aposentadoria quando entram 

no mercado de trabalho. Mas até mesmo para quem já está 

em idade avançada, nunca é tarde para começar. Quanto 

mais tempo demorar, maior será o valor necessário para 

investir todos os meses;

- o valor direcionado para aposentadoria deve estar 

sempre previsto nos custos fixos, ou seja, deve ser tratado 

com a mesma importância dos gastos com aluguel, água, 

luz e telefone. Isso quer dizer que, após uma análise do 

orçamento, deve-se definir o quanto é possível guardar 

todo mês. A partir de então este investimento deve ir para 

o fundo de aposentadoria assim que o seu salário cair. 

Assim não se corre o risco de gastar este dinheiro ao longo 

do mês e deixar de guardar;

- deve-se viver dentro do padrão de vida, o que significa 

gastar o que cabe no orçamento, guardando sempre uma

fonte: dinheirama.com.br

parte dos recebimentos para a aposentadoria ou para uma 

emergência. É a disciplina que fará a diferença, mesmo se o 

valor a ser guardado todo mês for baixo. Por exemplo, 

colocando R$ 50,00 em um fundo de renda fixa todos os 

meses durante 30 anos, ao final o total guardado será mais 

de R$ 100 mil;

- um erro comum é tirar uma parte do dinheiro guardado 

para a aposentadoria ser utilizado para realizar um sonho 

como a compra de um carro ou uma viagem. Porém ao 

realizar um sonho no curto prazo, a aposentadoria no 

longo é prejudicada. No caso de dois objetivos diferentes, o 

ideal é fazer duas reservas separadas: uma para 

aposentadoria e outra para realização para algum sonho;

- A entrada de dinheiro extra, como o 13°, férias 

remuneradas e bônus, pode ser utilizada para aumentar as 

reservas financeiras destinadas à aposentadoria.     



A melhor escolha para planejar seu futuro

Acontecendo

JUSPREV participa do VII Encontro de Previdência Complementar da Região Sul

Entre os dias 06 e 08 de julho aconteceu, no Salão de Atos do Parque Barigui – Curitiba, o Encontro de Previdência Complementar 

da Região Sul, realizado pela PREVIPAR.

A JUSPREV, representada pela Diretora-Presidente Dra. Maria Tereza Uille Gomes, participou na quarta (06) do evento 

apresentando o painel “Informação como importante instrumento de gestão”. Na ocasião, também foi proposto a criação de um 

grupo de trabalho com o objetivo de criar novas estratégias para difundir a cultura previdenciária, aumentar o número de

participantes, a rentabilidade dos fundos, e gerar competitividade entre gestores e prestadores de serviço.

O tema escolhido para o evento Novos Tempos, Novos Clientes, Novos Produtos, está perfeitamente alinhado com o atual 

momento, de muitas incertezas, tanto políticas quanto econômicas criando, dessa forma, importantes debates que incentivam a 

reflexão por parte dos profissionais, dirigentes e conselheiros sobre como os fundos de pensão irão transformar estes desafios em 

oportunidades, qual o papel dos conselheiros, como devem conduzir os caminhos a serem trilhados e como a comunicação com 

o participante deve ser efetivada para que a previdência seja fomentada em um ambiente de incertezas.

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

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

SulAmérica JUSPREV
ativo FI Mult

Total JUSPREV

Fundos de
Investimento

Bradesco FICFI
Multi JUSPREV

SulAmérica

% Poupança - JUSPREV Consolidado

% CDI - JUSPREV Consolidado

R$ 44.848.250,83

R$ 36.642.838,01

125.797.074,67

R$ 44.305.985,83

Patrimônio
Jun. 2016

Rentabilidade

1,20%

1,26%

1,21%

1,19%

Jun. 2016

172,04%

Ano (2016)

 104,55%

6,14%

6,46%

6,82%

8,18%

Relatório de Investimentos
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Renda Fixa - 97,73%

Renda Variável - 2,27%
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