


JUSPREV pa�icipa de evento da ANFIP no Espírito Santo

O evento, realizado no dia 9 deste mês na capital do Espírito Santo, contou com diversas atividades organizadas pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal do Brasil (ANFIP), em parceria com a Delegacia da Receita Federal de Vitória. Pela manhã, os dirigentes estiveram com Auditores Fiscais que atuam em 
Regime Próprio para apresentar as ações da ANFIP, principalmente as que tratam das questões jurídicas. A reunião contou com a presença de cerca de 40 pa�icipantes.

Já à tarde, Vanderley Maçaneiro, Vice-Presidente da ANFIP e ex-Diretor Jurídico e de Benefícios da JUSPREV, proferiu palestra para cerca de 50 servidores da Delegacia 
Regional Federal de Vitória. Depois, Carolina Dutra, consultora previdenciária da JUSPREV para a região Sudeste, apresentou o PLANJUS – o plano de benefícios da JUSPREV. 
Carolina mostrou as características do plano e as vantagens do PLANJUS em relação aos demais planos de Previdência Complementar disponíveis no mercado. 

“Foi uma honra e uma grande opo�unidade para nós ter pa�icipado do encontro. A ANFIP nos deu todo o supo�e e apoio para apresentar adequadamente a JUSPREV 
em três eventos distintos. Uma opo�unidade única de mostrar as vantagens do PLANJUS e a segurança institucional que só a JUSPREV oferece. Para nós, uma parceria 
inestimável”, avalia a consultora Carolina.

Ações como esta fazem pa�e do compromisso assumido pela atual gestão de tornar a JUSPREV ainda mais evidente no cenário nacional da Previdência 
Complementar, consolidando o patrimônio dos pa�icipantes e assegurando a rentabilidade do PLANJUS a índices mais vantajosos que os oferecidos por outras Entidades. 

Vanderlei Maçaneiro (à direita da foto) e Carolina Dutra (ao centro) pa�iciparam de uma série de atividades organizadas pela ANFIP no Espírito Santo



Encontro do Nordeste reúne Auditores Fiscais da Receita Federal em Natal

Foi realizado em 14 de novembro, em Natal (RN), o XI Encontro do Nordeste dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. O evento foi uma iniciativa das Estaduais 
Nordestinas da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP). Na pauta, assuntos técnicos relacionados às atividades específicas do Auditor.  

Floriano Ma�ins de Sá Neto, Presidente da ANFIP e Presidente do Colégio de Instituidoras da JUSPREV, pa�icipou do encontro. Vanderley Maçaneiro, Vice-Presidente 
da ANFIP e ex-Diretor Jurídico e de Benefícios da JUSPREV – também um dos convidados do evento – tratou de temas relacionados à Previdência dos Servidores Públicos.

Quem também pa�icipou do encontro foi Alexandre dos Santos, consultor previdenciário exclusivo da JUSPREV. Ele prestou consultoria e tirou as dúvidas dos Auditores presentes. 

“Mais uma vez, a ANFIP demonstrou altíssima capacidade técnica ao discutir temas previdenciários que têm chamado atenção de todos e exigido providências 
urgentes para amenizar as já esperadas perdas, quando da aposentadoria não apenas de seus membros, mas também dos parentes e indicados desses associados. 
A JUSPREV pa�icipar desse evento e figurar como a alternativa criada pela ANFIP nesse processo muito nos honra, orgulha e nos motiva a continuarmos trabalhando 
e contribuindo para uma aposentadoria mais tranquila dos nossos pa�icipantes”, avaliou o consultor Alexandre dos Santos. 

O próximo encontro será realizado no ano que vem, em João Pessoa, capital da Paraíba. 

Alexandre dos Santos (à esquerda) e Decio Bruno Lopes (o segundo da esquerda para à direita) apresentaram o PLANJUS aos Auditores que pa�iciparam do evento.



JUSPREV realiza reunião conjunta em Curitiba

Foi realizada no último dia 17, no Hotel Nomaa, em Curitiba, a reunião conjunta da Diretoria Executiva, Comitê de Investimentos e Conselho Fiscal da JUSPREV.

Entre os assuntos abordados, a apresentação da Rentabilidade do período de janeiro a novembro de 2017, a elaboração das Políticas de Investimentos do PLANJUS 
e PGA para 2018, entre outros assuntos gerais de relevância para a Entidade.

Estiveram presentes os Diretores Executivos da JUSPREV, Presidente e membros do Comitê de Investimentos e membros do Conselho Fiscal. Também pa�iciparam 
os colaboradores da JUSPREV e representantes das Assets Icatu Vanguarda, Aditus e SulAmérica.

 

Diretores, Conselheiros Fiscais e Membros do Comitê de Investimentos pa�iciparam da reunião em Curitiba.



ADPEP e AMATRA VIII são as mais 
recentes Instituidoras da JUSPREV

Após criteriosa análise, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) deferiu a aprovação de mais duas novas Instituidoras da JUSPREV: a 
Associação dos Defensores Públicos do Estado do Pará (ADPEP) e a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 8ª Região (AMATRA VIII). Desde 28 de 
novembro, ADPEP e AMATRA VIII se juntaram às outras 57 associações de carreiras públicas que já compunham o Colégio de Instituidoras, impo�ante Órgão Cole-
giado da JUSPREV. Agora, o Colégio de Instituidoras conta com 59 associações. 

“A JUSPREV dá as boas-vindas à ADPEP e à AMATRA VIII, as mais recentes Instituidoras da JUSPREV. Aproveitamos para salientar que, até dezembro, as Instituidoras 
que aderirem à JUSPREV não pagarão as taxas de criação e de adesão. Nesse momento, estamos tendo inúmeros pedidos de adesão – que serão submetidos à 
análise da PREVIC para posterior aprovação. É impo�ante a adesão de novas instituidoras para fomentar ainda mais a Previdência Complementar Associativa no 
Brasil”, avalia Deborah Maggio, Gerente Geral da JUSPREV. 

Criada em 2007, por uma fo�e rede de instituidoras, a JUSPREV é a Previdência Associativa do Ministério Público, da Justiça Brasileira e dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal do Brasil. Foi pensada especialmente para atender às necessidades dos membros de carreiras públicas, inclusive dos já aposentados, e de seus 
familiares, desde os recém-nascidos. Também podem pa�icipar da JUSPREV pessoas próximas, indicadas pelos associados titulares.

 



Bem-vindo ao 7º módulo do curso de Educação Financeira com a Professora Myrian 
Lund. Desta vez, a especialista aborda outro tema impo�ante: a Aposentadoria. 
Caso tenha perdido os outros módulos, basta acessar o nosso site para ler ou fazer 
o download. Boa leitura!

Aprendemos a impo�ância de fazer simultaneamente três reservas: Emergência, 
Aposentadoria e Sonhos. Este mês o nosso foco é a Aposentadoria. Esse tema, tão 
badalado, nos remete a algumas reflexões.

1) No Brasil, a Previdência Social é organizada em três regimes distintos, 
independentes entre si:
           a. Regime Geral (RGPS) – INSS
           b. Regime Próprio - Servidores Públicos
           c. Regime Complementar – Previdência Complementar

Com relação aos Regimes Geral e Próprio, as mudanças nas regras são inevitáveis, 
uma vez que a longevidade das pessoas está mostrando a falência do sistema em 
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funcionamento. No caso do Regime Próprio - servidores públicos, o aumento 
recente para 14% do desconto sobre os proventos de aposentadorias e pensões 
(incidente sobre os valores acima do limite do INSS) não garante, no futuro, a 
continuidade do programa no seu formato atual.  A Previdência Complementar, 
consequentemente, está ganhando espaço em todos os círculos da população, 
deixando de ser assunto exclusivo dos que dependem do INSS. Nesse sentido, 
precisamos aprender a escolher o melhor Plano para cada cidadão.

2) Previdência Complementar Abe�a e Fechada
           a. Abe�a – PGBL e VGBL vendido essencialmente pelos Bancos
           b. Fechada – oferecida pelos fundos de pensão, como a Jusprev, e que 
           equivale ao PGBL da Previdência Abe�a, o que permite po�abilidade entre 
           esses planos

3) O que precisamos entender neste momento?
O risco Brasil tem diminuído significativamente nos últimos 20 anos e com isso o 
rendimento real, o ganho acima da inflação, também. Veja a tabela a abaixo:

Período Taxa de
juros real

Valor Acumulado
Hoje - R$

20 anos atrás

10 anos atrás

Hoje 4%

10%

20% 1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Renda Real
Anual - R$

200.000,00

100.000,00

40.000,00

Renda Real
Por Mês - R$ 

16.666,66

8.666,66

3.333,33



Com a redução do risco Brasil, pós Plano Real, observa-se que viver de renda ficou mais difícil e que precisamos, consequentemente, acumular mais dinheiro se 
quisermos ter uma aposentadoria tranquila. Se vivêssemos hoje com o juro real de 20 anos atrás, ao acumular R$ 1.000.000,00 faríamos jus a R$ 200.000,00 no ano 
(aproximadamente R$ 16.666,67/mês). Nas condições atuais, R$ 1.000.000,00 só rende R$ 40.000,00/ano (R$ 3.333,33 na base mensal), considerando 100% do CDI 
(taxa da economia).

Nesse sentido, valem três observações:
a) A escolha do Plano e da Instituição é muito impo�ante – a opção por um plano coletivo, seja oferecido pela empresa ou por fundos de pensão bem geridos, tende 
a ser bem melhor, em termos de rentabilidade e condições gerais, do que um plano individual numa agência bancária.
b) A revisão anual do valor do depósito mensal, bem como do seguro contratado, é fundamental, diante da queda da taxa de juro real, para garantir a aposentadoria desejada.
c) Os planos com melhor rentabilidade acumulada podem apresentar volatilidade, a pa�ir de agora, com o objetivo de garantir o acúmulo do dinheiro.
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RENTABILIDADE PLANJUS – OUTUBRO 2017

Fundos de
Investimento Patrimônio

Rentabilidade
Outubro/17 Ano (2017)

Bradesco FICFI
Multi JUSPREV

% CDI – JUSPREV Consolidado

Outubro
2017

Acumulado
2017

106,99

146,72

100,05

152,83% Poupança – JUSPREV Consolidado

R$ 58.378.855,36 0,51 8,95

SulAmérica JUSPREV
Ativo FI Mult R$ 63.903.681,24 0,67 9,21

SulAmérica (NTNB’s) R$ 50.364.042,39 0,92 7,95

Total JUSPREV R$ 172.646.578,99 0,69 8,72 100,00%

0,0O%

Renda fixa 100%

Renda variável 0%

Acompanhe a rentabilidade do seu plano de Previdência Complementar, o PLANJUS. A JUSPREV disponibiliza periodicamente tabelas com a rentabilidade de cada 
gestor de ativos. Para o mês de outubro, nosso resultado consolidado foi de 0,69%, o equivalente a 106,99% da pe�ormance do CDI para o mesmo período. 




