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ducação Financeira - 4 maneiras de planejar  a sua aposentadoria

Fonte: zh.clicrbs.com.br

Desfrutar de uma aposentadoria tranquila é o sonho de todo mundo. Afinal, depois de gastar uma vida trabalhando arduamente, nada
mais merecido do que aproveitar a terceira idade com conforto e estabilidade. Bom, isso é o desejável , mas conseguir essa tranquilidade

Assim como qualquer outro momento importante da vida, uma boa aposentadoria depende de planejamento. Contar somente com a
renda da Previdência Social significa reduzir radicalmente o padrão de vida, portanto é preciso pensar em outras estratégias para garantir

É difícil imaginar a aposentadoria quando estamos com 20 e poucos anos, ainda dando os primeiros passos na carreira. Mas é importante
sempre ressaltar que estamos falando da construção do seu patrimônio, da garantia da sua qualidade de vida quando você já tiver
contribuído o suficiente com sua força de trabalho. Sendo assim, nunca é tarde para começar. O quanto antes você começar a planejar sua

Como dissemos, a Previdência Social, em linhas gerais, não lhe garantirá um padrão de vida confortável, portanto o interessante é pensar
nela somente como um complemento da sua fonte de renda principal. Você pode estudar um plano de previdência privada ou mesmo em
rendimentos fixos com resgate a longo prazo. Se você já tem o hábito de investir, é interessante que tenha um controle daquela parcela
que destinará à aposentadoria daqueles investimentos que você poderá lançar mão ao longo da vida. É importante que você não mexa no
dinheiro destinado a aposentar-se para outros fins, como o custeio de uma especialização, a compra de um imóvel, de um carro, etc.

Ainda que você não tenha certeza de quanto precisará para viver no futuro, tente imaginar como seria seu padrão de vida e as despesas
que teria. Além dos gastos fixos com a residência e com o seu sustento, você poderá ter gastos maiores para lidar com a saúde,
por exemplo. Em contrapartida, os gastos com filhos, por exemplo, diminuem bastante, tendo em vista que o mais provável é que eles já
estejam independentes quando você aposentar-se. O interessante é que você trace uma meta também da idade em que pretende
aposentar-se, para assim poder buscar o que você considera ideal para manter seu padrão de vida. Afinal, quanto mais cedo você

Dados divulgados pelo IBGE no dia 01 de dezembro, diminuem em até 0,92% a aposentadoria paga para os pensionistas brasileiros.

O aumento na esperança de vida dos brasileiros levou a uma redução de até 0,92% na aposentadoria dos homens e de 0,78% na das
mulheres, segundo cálculos do Instituto Brasileiro de Estudos Previdenciários (Ibep), com base nas Tábuas Completas de Mortalidade do

A esperança de vida ao nascer aumentou para 74,9 anos em 2013 — 3 meses e 25 dias a mais do que em 2012, quando era de 74,6 anos. O
dado é usado pelo Ministério da Previdência Social como um dos parâmetros para determinar o fator previdenciário no cálculo das

Um homem de 60 anos de idade e 35 anos de contribuição pelo salário teto do INSS (de R$ 4.390,24), receberia R$ 3.767,73 mensais caso
tivesse requisitado a aposentadoria até a última sexta-feira, dia 28 de novembro. A partir desta segunda-feira, um contribuinte nas
mesmas condições de idade e tempo de contribuição que der entrada no benefício receberá R$ 3.733,16, o equivalente a R$ 34,57 a menos.

Já uma mulher de 55 anos de idade e 30 anos de contribuição receberia de aposentadoria R$ 2.630,68 se o pedido tivesse sido feito até

— A diferença não é tão grande de um ano para o outro porque as Tábuas do IBGE de 2013 foram feitas com base em projeções, não em

Brasil de 2013, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

aposentadorias do Regime Geral de Previdência Social.

28 de novembro. A partir do dia 01 de dezembro, o benefício cai a R$ 2.610,21, o equivalente a R$ 20,47 a menos.

contagem populacional — explicou Luciano Gonçalves de Castro e Silva, atuário do Ibep.

não é tarefa fácil.

um futuro tranquilo.

aposentadoria, mais confortável será seu futuro.

Comece o quanto antes

Como construir a aposentadoria

Estime seus gastos



contecendo

10° Fórum de Perspectivas de Investimentos é realizado em Curitiba 

A revista Investidor Institucional promoveu, na terça-feira (02), no Hotel Bourbon Convention – Curitiba o 10º Fórum de Perspectivas de
Investimentos 2015, destinado a debater as perspectivas para as carteiras de investimento dos institucionais no ano que vem, já num

Entre outros, o fórum abordará os seguintes temas em seus painéis: Juros e perspectivas para a renda fixa; Bolsas e Perspectivas para a

O fórum é realizado duas vezes ao ano, sendo a primeira edição em maio onde são discutidas as perspectivas para o 2º semestre e na
segunda edição são discutidas as perspectivas para o ano seguinte. Cada edição do fórum reúne uma média de 500 participantes, somando
os inscritos em todas as capitais. Nesta edição, com a inclusão de Belo Horizonte no roteiro dos debates, esse número deve crescer.

A JUSPREV participou do evento, representada pelo Dr. Fábio Bertoli Esmanhotto – Presidente do Comitê de Investimentos, Dr. Laerzio

aposentar-se, maior precisará ser o seu patrimônio para que consiga viver com a mesma qualidade que tinha antes da aposentadoria.

Tendo em vista uma meta para aposentar-se, é preciso que você faça as contas do quanto precisará economizar por mês para atingir seu

Pense em todo o esforço que você faz para construir sua carreira e buscar seu crescimento pessoal e profissional. Depois de conquistar sua
independência financeira, ter seu próprio imóvel e condições de manter um padrão de vida confortável para si, o natural é ter condições
de sustentar todas essas conquistas até o fim da vida. Por isso, ainda que seja difícil imaginar como será sua vida futuramente, é preciso

Fonte: www.edufin.com.br
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APAMAGIS realiza encontro entre seus associados e a JUSPREV 

No dia 2 de dezembro, a APAMAGIS promoveu na sua sede administrativa, em São Paulo, um bate papo sobre educação financeira e

Na ocasião foram apresentadas, para os associados, informações importantes do PLANJUS – Plano de Benefícios Previdenciários, instituído
exclusivamente para a classe, ressaltando as vantagens e os benefícios em aderir a um plano de previdência complementar e a sua

A apresentação teve transmissão ao vivo pelo site da APAMAGIS e pode ser assistida na integra. Clique aqui.

Dirigentes da JUSPREV participam do 35° Congresso da ABRAPP 

A JUSPREV participou, nos dias 12, 13 e 14 de novembro, do congresso anual realizado, em São Paulo, pela ABRAPP. Segundo os
organizadores, o maior evento sobre Previdência Complementar Fechada da América Latina reuniu gigantes do setor como os Fundos de
Previdência Privada da PREVI, PETROS, OAB-PREV, VALIA, FUNCEF, entre outras, e contou com debates muito pontuais sobre

A iniciar pelo ex-ministro, Antonio Delfin Netto, que explanou sobre as perspectivas econômicas atuais, o lançamento da UNIABRAPP –
Universidade Corporativa da Previdência Complementar e a necessidade de educação previdenciária nas escolas. Outro destaque do evento
foi a palestra do escritor Gustavo Cerbasi, sobre educação financeira, longevidade da população e a geração Y (geração de jovens nascidos
entre o final da década de 70 até meados da década de 90) e sua relação com temas financeiros e previdenciários.

Necessidades de poupança individual, taxas de juros e a necessidade de sinergia entre fundos de pensão e seus patrocinadores, também
foram assuntos abordados em diversos painéis. Para os servidores, dois painéis da FUNPRESP-EXE e FUNPRESP-JUD foram apresentados.

JUSPREV participa do 6º Curso de Capacitação de Dirigentes e Conselheiros de Fundos de Pensão 

O 6º Curso de Capacitação de Dirigentes e Conselheiros de Fundos de Pensão, promovido pela  PREVIPAR  em parceria com a FAE Business,
aconteceu entre os meses de agosto e dezembro e foi desenhado para abordar os principais aspectos que envolvem o sistema
previdenciário brasileiro e as bases técnicas sob as quais está estruturado o regime de previdência complementar.

O Diretor Jurídico e de Benefícios - Dr. Vanderley José Maçaneiro e os colaboradores da JUSPREV, Mário Leandro Kormann - Analista
Operacional e Silmara Raichert - Analista Financeiro participaram do curso, agregando conhecimento sobre os assuntos apresentados nos
diversos módulos, que abordaram diferentes temas como jurídico, comunicação e relacionamento com os participantes, contabilidade,       

Calcule o que precisará juntar por mês

ter bases sólidas para manter a sua tranquilidade.

objetivo. Seja disciplinado e leve em conta que essa quantia é para garantir o seu futuro!

cenário pós-eleições.

renda variável; Cenários e perspectivas para investimentos alternativos.

Chiesorin Junior – Conselheiro Deliberativo e pelo Analista Econômico – Allan Nogueira.

previdenciária, com a gerente geral da JUSPREV, Deborah Traldi Maggio.

importância para o momento da aposentadoria.

mecanismos de geração de valores sociais e econômicos.

investimentos, entre outros.

https://www.youtube.com/watch?v=tybNsCMhC3E


ocê sabia?

Que pode realizar uma contribuição complementar, na sua conta individual, a qualquer momento. Quanto antes você realizar as
contribuições complementares, mais tempo elas ficarão investidas e rendendo. 

 
Quanto mais você contribuir, mais rendimentos receberá

sobre os valores depositados.
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Formas para realizar o aporte:

Enviando um e-mail
(jusprev@jusprev.org.br) 

diretamente no
acesso restrito do participante,

no site www.jusprev.org.br

Central de Relacionamento
com o Participante

0800 052 3400

Realizando o aporte na sua previdência complementar

até o dia 29 de dezembro, você tem a possibilidade

de restituir o Imposto de Renda deduzindo até 12%

da sua renda bruta anual.

Dezembro chegou e ainda há tempo

para realizar um APORTE.

Aproveite essa vantagem oferecida pela JUSPREV.

Realizar um aporte, é um ótimo investimento.

ensagem Fim de AnoM
Passado, presente e futuro
Renato Follador

Muitos vivem só no futuro. Na ansiedade de novos projetos, na esperança de alcançar objetivos.
E você amigo, vive no passado, no presente ou no futuro?
É, porque temos também aquelas pessoas que não conseguem esquecer as lembranças de um passado glorioso
e outros que vivem intensamente a realidade do presente, como se não houvesse amanhã.

O poeta Fernando Pessoa disse: vivo no presente. O passado é a realidade de nada, pois já não o tenho,
e o futuro é a possibilidade de tudo, mas ainda não o tenho.

Na verdade, a realização e a felicidade estão na sabedoria de equilibrar passado, presente e futuro
nas nossas vidas.
Aqueles que vivem só no passado, porque foi um tempo melhor, condenam o porvir sem conhecê-lo.
Já aqueles que vivem só nos sonhos e miragens do futuro, esquecem de viver o presente.
E os que vivem só no presente, sem pensar no passado e no futuro, provavelmente não aprenderam
muito com as lições da vida, nem terão um futuro melhor, já que ele nem está projetado em
suas mentes.

Previdência é a arte do equilíbrio do tempo.
De pensar no futuro, em como estruturá-lo financeiramente melhor. Mas também de pensar no presente,
na importância de ter renda e disciplina financeira para vivê-lo intensamente.
E de pensar no passado. De como faz falta hoje não termos separado um pouquinho ontem para garantir um
amanhã melhor.

A JUSPREV deseja que todos os dias do novo ano sejam repletos de realizações 
na sua vida.
Desejamos um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de conquistas para você e sua família.
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