


JUSPREV visita AMPRS 

Na busca de fo�alecer a entidade e se fazer ainda mais presente no cenário 
previdenciário complementar nacional, Deborah Maggio (Gerente Geral da 
JUSPREV) visitou em 4 de agosto a Associação do Ministério Público do Rio Grande 
do Sul (AMPRS). Quem a acompanhou na visita foi Alexandre dos Santos, nosso 
consultor exclusivo para a Região Sul. 

Deborah e Alexandre foram recebidos pela Vice-Presidente Administrativa e 
Financeira da AMPRS Ma�ha Beltrame e por outros impo�antes membros da 
Diretoria. Na opo�unidade, Deborah conversou com os associados e apresentou o 
PLANJUS, o Plano de Benefícios da JUSPREV. Assim, todos os presentes tiveram a 
opo�unidade de conhecer as vantagens de um dos maiores planos de previdência 
complementar associativa instituído no Brasil. 

JUSPREV presente no 12º ENAPC

No início deste mês (7 e 8 de agosto) foi realizado em São Paulo a 12ª edição do 
Encontro Nacional de Advogados das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar. Foram dois dias de debates acerca das opo�unidades e desafios 
oferecidos pelo atual cenário previdenciário brasileiro.

As discussões da agenda foram divididas em três grandes blocos temáticos: risco 
legal, risco judiciário e risco regulatório. Tudo isso com objetivo máximo da 
prevenção dos riscos jurídicos e do fomento do Sistema.

A JUSPREV esteve presente na 12ª ENAPC. Fabio Be�oli Esmanho�o (Presidente do 
Comitê de Investimentos da JUSPREV) e Fabio Costa Gonzaga (membro do 
Conselho Fiscal) representaram a entidade.

A JUSPREV foi representada por Fabio Costa Gonzaga (à esquerda), membro do Conselho 
Fiscal e Fabio Be�oli Esmanho�o (à direita), Presidente do Comitê de Investimentos.

Deborah Maggio (Gerente Geral da JUSPREV), em visita à Associação do 
Ministério Público do Rio Grande do Sul. 



JUSPREV visita Associação Paulista de Magistrados

No dia 17 de agosto, Deborah Maggio (Gerente Geral da JUSPREV), acompanhada da consultora da região Sudeste Carolina Dutra, estiveram reunidas na sede da APAMAGIS com 
representantes da Associação para elaboração de um plano de divulgação da JUSPREV junto aos associados da Instituidora. 

Estiveram presentes Lineu Bonora Peinado (membro do Conselho Fiscal da JUSPREV), Americo Fázio Filho (Superintendente da APAMAGIS) e Claudia Midori (responsável pela 
JUSPREV junto aos associados da APAMAGIS).

O engajamento da Instituidora é essencial para que o plano de benefícios previdenciários (PLANJUS) possa ser divulgado a todos os associados, cumprindo a missão da 
Instituidora na busca de melhorar a qualidade de vida futura de seus associados. 



EDUCAÇÃO FINANCEIRA COM A PROFESSORA 
MYRIAN LUND

Chegamos ao 4º módulo do curso de Educação Financeira com a Professora 
Myrian Lund. Nesta aula, a especialista dá dicas de como realizar seus objetivos 
de vida através do planejamento financeiro. Caso tenha perdido os outros 
módulos, basta acessar o nosso site para ler ou fazer o download. Boa leitura!

Sonhos e Objetivos de Vida

E é exatamente esse o grande desafio de lidar com o dinheiro: saber quais são 
seus sonhos e objetivos de vida. Temos inúmeros investimentos excelentes 
no mercado, com retorno, horizonte e pe�is de risco diferenciados. Esse no�e, 
essa bússola, é essencial para otimizar as aplicações financeiras.

Primeiro passo: 
Relacionar os seus sonhos e objetivos de vida e priorizá-los. Não esqueça de 
informar quanto você precisa acumular, quanto já poupou e quando deseja 
realiza-lo. É impo�ante separá-los em cu�o prazo (até 2 anos), médio prazo (2 a 5 
anos) e longo prazo (acima de 5 anos). No site você poderá baixar a sua planilha.

Segundo passo: aspectos prioritários: reserva de emergência 
É muito impo�ante paralelo à realização dos sonhos, construir uma reserva 
de emergência, em produtos com liquidez diária, para fazer frente à 
necessidades não programadas, como, por exemplo, atraso no recebimento 
do salário, consulta no dentista não programada, viagem para o casamento 
de um parente, entre outras. Aqui o ideal é manter de 3 a 6 meses de salário, 
no caso de funcionário público e de 6 a 12 meses de salário, no caso de 
funcionário de empresa privada. O grande objetivo é não precisar entrar no 
cheque especial

Terceiro passo: não esqueça do seu futuro
A aposentadoria é primordial para o nosso futuro. A tendência é vivermos 30 
anos a mais que nossos avós. Sabemos que a previdência oficial está 
deficitária e que, provavelmente, não receberemos o programado. Po�anto, 
ter uma reserva para a aposentadoria é primordial para garantirmos a nossa 
maior idade. Para isso, imagine que, se fosse se aposentar hoje, quanto 
gostaria de receber de previdência complementar: R$ 5.000,00? R$ 10.000,00? 
A recomendação é cobrir os custos fixos (moradia, alimentação, remédios, 
plano de saúde e acompanhante). Agora faça a simulação para ver quanto 
você precisa depositar mensalmente. 

Acesse: h�p://www.jusprev.com.br/?page_id=5092 

Sempre que alguém me pergunta: “Professora, onde devo 
aplicar meu dinheiro?”, eu devolvo com outra pergunta: 
“Quais são os seus sonhos? Esse dinheiro é para atender 
que objetivo da sua vida?”.

Objetivo

Viajar com a família

Valor estimado

R$ 25.000,00

Quanto possui

R$ 5.000,00

Data de realização

01/09/2018

Veja o exemplo a seguir:



JUSPREV adere ao Código de Princípios Éticos 
e de Condutas para o Regime Fechado de 
Previdência Complementar

Publicado originalmente em Diário da Previdência Complementar Fechada 
(h�p://diario.abrapp.org.br)

Mais oito associadas aderiram ao Código de Princípios Éticos e de Condutas 
para o Regime Fechado de Previdência Complementar e tiveram os seus 
nomes aprovados pela Comissão Ética do Sindapp, reunida no início de 
agosto (3). São elas a Mongeral Aegon Fundo de Pensão, Bases - Fundação 
Baneb de Seguridade Social, Funcesp - Fundação Cesp, Unisys Previ - Entidade 
de Previdência Complementar, Mauá Prev - Sociedade de Previdência Privada, 
JUSPREV - Fundo de Pensão Multinstituído por Associações do Ministério 
Público e da Justiça, OABPREV-GO e São Francisco - Fundação São Francisco 
de Seguridade Social.

Com isso, sobe para 53 o número de entidades que já aderiram ao Código, 
lançado em abril de 2016, e que aparece como um dos sinais mais evidentes 
do compromisso das entidades fechadas de previdência complementar com 
a máxima valorização das práticas éticas.

No link a seguir o leitor encontrará, disponíveis para download, a íntegra do 
código  e o  termo de adesão a ele:
 h�p://www.sindapp.org.br/Atuacao-…/…/Promocao-da-Etica.aspx

A relação completa das associadas que já aderiram inclui Fundo Paraná, 
Casfam, Previno�e, Infraprev, Fusesc, Eletros, Eletra, Cifrão, Faeces, PSS, Refer, 
Ecos, Previdow, Faceal, ACPrev, OABPREV-SP, Previ, Capof, Fusan, Agros, Forluz, 
MBPrev, Enerprev, Centrus, Viking Prev, Prev Bahia, Pouprev, Fundação CEEE, 
Geiprev, SIAS, Economus, Indusprevi, Fundação Libe�as, Fapes, Fundação 
Copel, Funcasal, Fundação Corsan, Fundação Enersul, Mútuoprev, Derminas, 
Sebrae Previdência, Fundação Atlântico, Braslight, Mendesprev e Banesprev.



VAMOS FALAR DE FUTURO?

Publicado originalmente em Diário Catarinense 
(h�p://dc.clicrbs.com.br/sc/)

Todos os dias chegam notícias sobre o aumento da expectativa de vida 
decorrente dos avanços científicos e dos cuidados com o corpo e o estilo de 
vida. Você já parou para pensar nos impactos que isso terá na sua vida após 
os 60, 70 anos?

Viver mais é ótimo, mas requer planejamento em todas as áreas. Uma delas é 
a financeira. A conta é simples: para viver mais e manter a qualidade, são 
necessários recursos. É curioso como poucos se preocupam com isso. Temos 
a noção de que vamos envelhecer, mas deixamos a responsabilidade para o 
governo.

Poupar para a fase pós-laborativa é fundamental. Hoje, os gastos com Previ-
dência Social representam 11% do PIB brasileiro e a perspectiva é de que 
tripliquem em duas décadas. Se o sistema não passar por reformas, as novas 
gerações vão pagar a conta. Enquanto isso, a previdência privada é uma alter-
nativa segura.

A previdência privada complementa a pública. Você contrata o plano e faz 
contribuições mensais ou apo�es esporádicos, que são aplicados pela 
entidade administradora para rentabilizar no longo prazo. Você define a idade 
em que deseja iniciar a aposentadoria, o pe�il de investimento e os 

beneficiários. Pode ainda optar por resgatar integralmente o saldo ou 
transformá-lo em renda mensal, calculada com base no que você acumulou 
ao longo dos anos.

Existem vários planos no mercado. Antes de escolher um, é impo�ante 
conhecer detalhes como taxa de administração, rentabilidade, o modo como 
você pretende desfrutar da aposentadoria e ainda se permite dedução do 
Imposto de Renda. Por ser um investimento de longo prazo, opte por planos 
com as menores taxas (administração, entrada, saída etc.). Sua instituição 
financeira de confiança pode ajudar você a fazer a escolha ce�a – e 
lembre-se que as cooperativas de crédito possuem planos atraentes e 
competitivos.

Outro benefício da previdência privada é que os recursos não entram em 
inventário e são direcionados aos beneficiários definidos pelo pa�icipante.
O seu futuro depende de um bom planejamento. É impo�ante investir nos 
sonhos do amanhã, e o momento de começar é agora.

*Agnaldo Ábila é administrador e mora em Blumenau



Pequeno Dicionário da 
Previdência Complementar

Nos meses anteriores, publicamos alguns dos termos mais usados no dia a dia dos Fundos de Pensão. Nesta edição do JUSPREV Online, nós trazemos novos verbetes 
que vão lhe ajudar a entender um pouco mais sobre o funcionamento do seu plano de Previdência Complementar. 

Instituidora: associações do Ministério Público, do Poder Judiciário e das demais instituições constitucionais que exercem funções essenciais à Justiça, bem 
como da Associação Brasileira de Economia e Crédito Mútuo do Judiciário, Ministério Público e instituições jurídicas, constituídas por membros das associações 
citadas e a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, que aderirem ao plano mediante convênio de adesão.
Pa�icipante Assistido: pa�icipante em gozo de benefício de renda mensal programada, ou renda mensal por invalidez total e permanente.
Pa�icipante Ativo: pa�icipante que não esteja em gozo de benefício de prestação continuada.
Pa�icipante Ativo Vinculado: pa�icipante ativo que mantém suas contribuições para o Plano de Benefícios, após a cessação do vínculo com a Instituidora.

ACOMPANHE A RENTABILIDADE DO PLANJUS

Fundos de
Investimento Patrimônio

Rentabilidade
Julho/17 Ano(2017)

Bradesco FICFI
Multi JUSPREV

% CDI – JUSPREV Consolidado

Acumulado
2017

97,16

153,08% Poupança – JUSPREV Consolidado

R$ 56.072.401,79 0,99 6,68

SulAmérica JUSPREV
Ativo FI Mult R$ 58.202.686,87 0,91 6,82

SulAmérica (NTNB’s) R$ 49.135.847,13 0,45 5,32

Total JUSPREV R$ 163.410.935,79 0,80 6,30 99,94%

0,06%

Renda fixa 99,94%

Renda variável 0,06%




