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O consultor financeiro Francis Hesse lista dez passos para melhorar a

1 – Identifique  e visualize  todos os seus gastos. Faça um acompanhamento
minucioso por pelo menos 1 mês de todas as suas despesas (ideal anotar
durante 3 meses), por menor que elas sejam (cafezinho, gorjetas etc.)
2 – Descartar os gastos desnecessários ou mudar os planos e serviços que são
usados parcialmente/esporadicamente (celulares, assinatura de jornal,

3 – Caso tenha dívidas, priorize acabar com elas. Faça um planejamento para
pagamento das dívidas, começando pelas com juros mais altos.
4 – Estabeleça junto com a família, seus sonhos e traga-os para a realidade,
estabelecendo objetivos para alcançá-los. Quantifique-os. Quanto é necessário
poupar por mês para realizar estes sonhos (para quem tem dívidas o primeiro
 
No mesmo dia em que você recebe você já deve realizar as aplicações para
alcançar seus objetivos. O valor que sobrar é o valor que deve ter em mente

5 – Crie um fundo para emergências, cujo valor deve ser aplicado no mesmo dia

6 – Planeje conscientemente junto com a família seus gastos mensais.
7 – Não faça novas dívidas. Existe uma grande facilidade de você gastar um
dinheiro que não é seu com, Cartão de crédito, Cheque especial, CDC, Cheques

8 – Cuidado com o status, não viva de aparências. Não é porque um vizinho
trocou de carro que você também tem que fazer. Lembre-se que cada família

9 – Cuidado com as Liquidações e as “oportunidades”. Pois através delas na
maioria das vezes adquirimos coisas que não precisamos ou não são nossa

10 – Não compre por impulso. Procure não comprar nada de imediato. Pense
bem, se depois de 1 semana você ainda achar que precisa mesmo, então
compre. Mas não se esqueça de pesquisar muito bem os preços antes de
comprar e tenha em mente que para realizar esta compra você estará abrindo

E para terminar…“Ninguém sabe como será o amanhã, é certo que assim
como já tivemos muitas crises, outras virão. Se você tiver pouca ou nenhuma
reserva financeira , a crise com certeza atingirá  você e sua família. Quanto mais
reservas você tiver, menos ela o afetará. Quem enfrenta uma crise sem ter
reservas adequadas, acaba contraindo dívida, e passando por dificuldades”.
fonte: http://www.letraselucros.com.br
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O Bônus Demográfico 

O site da JUSPREV publicou recentemente, uma matéria escrita por Gustavo Krause ( advogado, especializado em direito tributário,
consultor de empresas e ex-ministro da Fazenda). A matéria fala das profundas transformações  que o século XX passará marcando a
evolução da humanidade. Como principal efeito dessas transformações, destaca-se o fenômeno demográfico, que é uma verdadeira
revolução que afeta estruturalmente os rumos da sociedade contemporânea. Nesse sentido, duas realidades trazem enormes
consequências e graves desafios: a explosão demográfica e o aumento da expectativa de vida ao nascer. Sabe-se que houve uma redução
do número de jovens de 45,8% para 36%, e um crescimento de idosos de 14,5% para 18%, o que significa um crescimento proporcional de
pessoas na faixa produtiva (15 aos 59 anos), que resultam na diminuição da chamada “taxa de dependência”. Essa redução (divisão do total
de menores de 15 anos e maiores de 60 anos pela quantidade de pessoas entre 15 e 59 anos) representa, na linguagem dos especialistas, o
“bônus demográfico”, momento singular que passam as nações e propício para aprofundar reformas, redirecionar políticas públicas e, em
particular, uma oportunidade passageira (duas a três décadas) para enfrentar o grave desequilíbrio estrutural provocado pelas contas da

Essa nova realidade reforça que olhar para frente significa não esquecer o passivo gerado pela falência do sistema previdenciário brasileiro,
que se encontra em uma situação insustentável, ao se comparar que em 1940 existiam 31 contribuintes para 1 beneficiário, e que em 2010 a 

relação é de 1,7 contribuinte para 1 beneficiário.
Finalmente, olhar em direção ao futuro significa
compreender que as nações progridem porque
trabalham muito, estudam muito, poupam e investem
muito; significa reconhecer, na expressão de Eduardo
Giannetti, o valor do amanhã que é superar o dilema de
“por mais vida nos nossos anos ou mais anos nas nossas
vidas”.

Previdência.

Leia a matéria completa no site da JUSPREV

O participante deste mês é o Promotor de 
Justiça da Promotoria da Justiça Criminal da
cidade de Santa Cruz do Sul -  Dr. Eduardo Ritt.

Dr.  Eduardo é  part ic ipante fundador  da
JUSPREV, e aderiu ao PLANJUS no ano de 2008.
Em 5 anos de atuação, a JUSPREV sempre esteve
do lado de quem pensa no futuro, mas que não
deixa de viver o agora com qualidade de vida e

Em suas palavras, Dr. Eduardo afirma a importância
em se preocupar com o seu futuro e da sua
  

"Penso ser extremamente importante, em tempos
de crise e insegurança jurídica, possuir um plano
de benefícios previdenciários, especialmente para
a tranquilidade da minha família. O PLANJUS
atende aos meus anseios e permite um
planejamento adequado para o meu futuro.”

Participe também deste espaço, enviando um
e-mail para  e deixe 
sua mensagem relatando a experiência em aderir

 

comunicacao@jusprev.org.br,
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Você sabia ?

Taxa de Administração (gestão de ativos):  é a que mais impacta no plano, pois incide sobre o saldo acumulado do participante,

Taxa de Carregamento (mensal): incide sobre a contribuição básica e complementar do Participante,  e sobre a Contribuição

PREVIC: A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) é uma autarquia vinculada ao Ministério da
Previdência Social, responsável por fiscalizar as atividades das entidades fechadas de previdência complementar (fundos de pensão).
A Previc atua como entidade de fiscalização e de supervisão das atividades das entidades fechadas de previdência complementar e
de execução das políticas para o regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar,
observando, inclusive, as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Conselho Nacional de Previdência

Termo de Portabilidade: termo omitido por entidade que opera o Plano de Benefícios destinado a transferir os recursos financeiros
correspondentes ao direito acumulado do Participante, entre entidades previdenciárias. 

Curta também nossa página  facebook.com/jusprev.previdencia e tenha acesso a mais notícias do seu interesse.

No dia 25 de julho foi realizada em Curitiba, no auditório da Associação Paranaense do
Ministério Público, a reunião dos Órgãos Colegiados e do Comitê de Investimentos da
JUSPREV. Durante o encontro foram debatidos assuntos sobre o processo de indicação de
membros para composição da Diretoria Executiva, eleição do Vice-Presidente do Conselho
Deliberativo, treinamento dos colaboradores das Instituidoras, 

  
As Assets, responsáveis pela gestão dos investimentos da JUSPREV, DLM Invista e Bradesco
Asset Management (BRAM) fizeram uma explanação quanto à rentabilidade do fundo
referente ao primeiro semestre do ano, bem como as estratégias dos investimentos para o
segundo semestre de 2013. Em seguida a Aditus Consultoria Financeira, fez uma avaliação da
atuação das Assets, discorrendo 

aniversário de 6 anos da

sobre o cenário atual e as perspectivas para os próximos

“Os investimentos em renda fixa terão maior rendimento em relação aos de renda variável
pois a tendência para os próximos meses é que o juro se estabilize, porém em tempos de
renda fixa tanto o varejo quando as commodities sofrem”, explicou , Guilherme Benites - 

Na ocasião, o Conselho Fiscal também realizou a análise e a aprovação do Relatório de
Manifestação referente ao segundo semestre de 2012, bem como os documentos contábeis
 

JUSPREV realiza reunião dos Órgãos Colegiados e do Comitê de
Investimentos

A BTG Pactual em parceria com a PREVIPAR realizaram, no dia 17 de julho, no Hotel Pestana em Curitiba um café da manhã onde foram
abordados os temas: Cenário Macroeconômico e Gestão de Renda Variável. Os palestrantes convidados foram Sergio Cutolo - Sócio
responsável pela área de Clientes Corporativos do BTG Pactual, João Scandiuzzi - Sócio e Estrategista do BTG Pactual Asset

Dr. Laerzio Chiezorin Junior – Procurador do Ministério Público de Contas no Tribunal de Contas do Estado do Paraná e membro do
Comitê de Investimentos e Allan Nogueira – Analista Econômico da JUSPREV , estiveram presentes no evento. O ponto forte destacado
nas palestras foi a apresentação do momento atual de volatilidade no cenário macroeconômico traçando comparativos nos perfis de
investimentos entre os EUA e o Brasil, bem como pontos específicos da situação econômica de cada país, como por exemplo o baixo
crescimento do PIB dos EUA e as metas de inflação, cambio e responsabilidade fiscal no Brasil.

Cenário Macroeconômico e Gestão de Renda Variável são temas de palestras promovidas pela BTG Pactual
e PREVIPAR

Management e Gustavo Hungria -Sócio da Renda Variável do BTG Pactual Asset Management.

Complementar.
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e fiscais da JUSPREV, relativos aos meses de março a junho de 2013.
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JUSPREV, entre outros.

seja por contribuições, aportes ou pela rentabilidade.

Educacional,  tem como finalidade custear as despesas administrativas da instituição.
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