


Patrimônio administrado pela JUSPREV ultrapassa a marca dos 183 milhões
Em 2017, a Entidade também bateu recorde em apo�es realizados

A JUSPREV iniciou o ano de 2018 com mais de 183 milhões em patrimônio administrado e aproximadamente 3 mil pa�icipantes de associações de classe de 
carreiras jurídicas e auditores fiscais da Receita Federal de todo o país. Em 2017, a Entidade bateu o recorde em apo�es realizados, com contribuições esporádicas 
que ultrapassaram os 5 milhões. 

“Esses números comprovam o grande crescimento que a JUSPREV teve ao longo desses dez anos, desde o seu lançamento oficial, que aconteceu em 2007. Esses 
resultados foram possíveis devido à confiança e credibilidade conquistadas pela Entidade e atestadas pelos seus pa�icipantes, assistidos e associações 
instituidoras”, destaca a Gerente da Entidade, Deborah Traldi Maggio. 

A JUSPREV conta atualmente com 60 associações de classe que compõem o Colégio de Instituidoras. “Cada vez mais as associações aderem à JUSPREV para 
poderem oferecer um benefício de excelência para seus associados e familiares, garantindo um futuro com tranquilidade e segurança”, comenta Deborah. 
Segundo a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP), a JUSPREV ocupa a 7ª posição no ranking dos fundos de pensão 
instituídos no Brasil. A Entidade possui 16 assistidos até o momento, sendo sete em benefício de “Renda Mensal Programada”, três em “Renda Mensal por Mo�e” e 
seis em “Renda Mensal Educacional”. Já foram pagos 16 benefícios ao todo, totalizando 32 assistidos.



Segundo o Sistema de Informações da JUSPREV, que é atualizado periodicamente, 45,4% dos pa�icipantes são do gênero feminino e 54,6% são do gênero 
masculino. O número de pa�icipantes está crescendo e a maioria está na faixa etária dos 35 aos 60 anos. 
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Central de Relacionamento com o pa�icipante

Com o objetivo de atender  a todos os seus pa�icipantes e assistidos, a JUSPREV conta com a “Central de Relacionamento com o Pa�icipante”. Para entrar em 
contato com a equipe, basta enviar um e-mail para relacionamento@jusprev.org.br ou ligar para 0800 052 3434 ou (41) 3252 – 3400. Somente no ano de 2017 
foram registrados 2.633 atendimentos na central. 

É associação instituidora? A JUSPREV também possui um canal exclusivo para as suas instituidoras. O contato é o e-mail jusprev@jusprev.org.br ou o telefone 
(41) 3252 – 3400. 

Novo canal
A pa�ir deste mês, a JUSPREV disponibiliza mais uma ferramenta de comunicação para atender as demandas 
dos pa�icipantes e assistidos. Trata-se do atendimento por meio do aplicativo WhatsApp. O novo canal foi 
instituído para um contato imediato do pa�icipante com a Central de Relacionamento da JUSPREV.  Confira o 
número para atendimento: (41 ) 99512 – 8377

Veja como entrar em contato para informações, dúvidas ou solicitações. Atendimento também pode ser feito via WhatsApp.



JUSPREV é apresentada para a Diretoria 
de Previdência e Convênios da APESP

Neste mês, a gerente da JUSPREV, Deborah Traldi Maggio, esteve presente na Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo (APESP) para apresentar a 
previdência associativa e todos os benefícios para a instituição. Deborah foi recebida pela Diretora de Previdência e Convênios da APESP, Marina Mariani de 
Macedo, e pela Gerente Administrativa, Sandra de Souza. 

 “Nosso objetivo com a visita foi apresentar todas as possibilidades que a JUSPREV pode oferecer para os associados da APESP, garantindo um futuro com toda a 
segurança que a Entidade oferece”, disse Deborah. 

 



Conheça os novos valores da 
contribuição básica para 2018 

Os valores da contribuição básica ao PLANJUS, o Plano de Benefícios Previdenciários da JUSPREV, foram reajustados para o ano de 2018. A alteração está prevista 
no a�igo 9º do Regulamento do Plano e segue a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, calculado pela Fundação IBGE. O índice aplicado 
neste ano foi de 1,95%.

Confira os novos valores, vigentes a pa�ir de 1° de janeiro de 2018:
Idade de 0 a 18 anos – R$ 85,37
Idade de 19 a 25 anos – R$ 170,75
Acima de 25 anos – R$ 341,52

Os pa�icipantes da JUSPREV podem alterar o valor desta contribuição a cada seis meses, sempre respeitando o valor mínimo da faixa correspondente à idade do 
pa�icipante. Para saber mais, entre em contato com o setor de Relacionamento com o Pa�icipante pelos telefones: 0800 052 3434 ou (41) 3252-3400.

 



Veja como foi a rentabilidade do PLANJUS em dezembro de 2017

A JUSPREV disponibiliza periodicamente tabelas com a rentabilidade de cada gestor de ativos. Para o mês de dezembro, nosso resultado consolidado foi de 0,72%, 
o equivalente a 134,61% da pe�ormance do CDI para o mesmo período. 
Para mais detalhes, é possível consultar as lâminas de investimentos disponibilizados no site da JUSPREV: www.jusprev.org.br.
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R$ 62.988.980,94 0,89 10,39

SulAmérica JUSPREV
Ativo FI Mult R$ 58.945.959,32 0,53 10,35

SulAmérica (NTNB’s) R$ 61.256.230,95 0,73 9,68

Total JUSPREV R$ 183.191.171,21 0,72 10,16
97,71%

0,29%

Renda fixa 99,71%

Renda variável 0,29%

A rentabilidade da JUSPREV ultrapassou, com folga, a meta atuarial da entidade e fechou 2017 acima do CDI - Ce�ificados de Depósito Interbancário.  A meta atuarial 
é a rentabilidade mínima necessária que um plano previdenciário precisa atingir durante determinado exercício para se manter em equilíbrio ao longo do tempo. 
Segundo o coordenador econômico e financeiro da JUSPREV, Allan Nogueira, o INPC + 5% atual da meta atuarial da Entidade atingiu 7,17% no ano passado, sendo que 
a rentabilidade consolidada da JUSPREV fechou 2017 com resultado de 10,16%, o equivalente a 141,70% da meta.

Já o CDI rentabilizou 9,93% em 2017 e a JUSPREV entregou rentabilidade equivalente a 102,32% do CDI para o mesmo período. “O acompanhamento diário dos fundos 
e as reuniões constantes entre o Comitê de Investimentos e as Assets SulAmérica Investimentos e Icatu Vanguarda, gestoras do patrimônio dos pa�icipantes da 
JUSPREV, proporcionam maior ajuste da ca�eira e as mais adequadas estratégias dos gestores. Assim, é possível entregar a melhor rentabilidade para cada momento 
da economia, sempre obedecendo a legislação vigente e a Política de Investimentos da Entidade”, destaca Allan. 



Como envolver a família no planejamento financeiro anual
No primeiro a�igo do ano, a professora Myrian Lund explica como é possível envolver toda a família no 
planejamento financeiro. Entre as dicas , está a elaboração de um planejamento, com metas a cumprir, 
e acompanhamento dos valores orçados. Confira:

A impo�ância do envolvimento familiar para a saúde financeira
O ano de 2018 começou e as promessas também: esse ano vou juntar dinheiro, não vou me endividar, vou 
viajar….Entretanto, sabemos que a intenção não é suficiente. Precisamos de um Plano bem elaborado, 
com metas a cumprir, e acompanhamento permanente dos valores orçados (receitas e despesas 
estimadas) e realizados, mês a mês.

Na figura ao lado, Ciclo do Sucesso Financeiro, temos quatro quadrantes: dois deles são objetivos e as 
planilhas financeiras, onde sonhamos e fazemos a nossa planilha. Mas, é a atuação nos dois quadrantes 
superiores que serão determinantes para o seu sucesso financeiro. 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA COM A PROFESSORA 
MYRIAN LUND

CICLO DE SUCESSO 
FINANCEIRO

Para quem mora com a família, é fundamental compa�ilhar os objetivos, para que sejam comuns a todos. Imagine, num barco, cada um remando numa 
direção. O barco não vai sair do lugar.

Toda a família precisa fazer, periodicamente, uma reunião formal, incluindo as crianças, para discutir juntos, os sonhos e objetivos, e, principalmente, o que cada 
um pode fazer para o seu atingimento. Essa contribuição coletiva é que vai possibilitar a mudança de hábitos, pois cada um, instintivamente, cobrará do outro o 
que se comprometeu a contribuir.

Na primeira reunião definem-se as metas em conjunto. Nas seguintes, o acompanhamento é fundamental. Ajustes serão necessários, pois fatores externos podem 
inte�erir, como uma demissão, aumento de preços, e, também, uma promoção, troca de emprego, entre muitos outros.
Você já fez a sua reunião familiar para discutir os sonhos e as metas para 2018?
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