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SIMULADOR DE APOSENTADORIA

Já sabe qual será a sua renda no futuro quando se aposentar?
Para quem já é pa�icipante da JUSPREV, essa projeção também
pode ser acessada diretamente no po�al “Meu futuro”. Para quem
ainda não aderiu à previdência associativa, mas tem interesse em
fazer pa�e da JUSPREV, é possível acessar um simulador pelo link
h�ps://www.meufuturo.net.br/jusprev/simulador/renda/

ATUALIZE SEUS DADOS CADASTRAIS!
Tem alguma mudança em seu cadastro? 
Como endereço ou telefone, por exemplo?
Acesse: meufuturo.net.br/jusprev e realize a atualização.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato pelo e-mail 
relacionamento@jusprev.org.br;
Pelos telefones 0800 052 3434 ou 41 3252 3400;
ou pelo WhatsApp 41 99512 8377.

Pa�icipantes e assistidos da JUSPREV podem atualizar os dados 
cadastrais a qualquer tempo no po�al “Meu Futuro”.

A plataforma é online e pode ser acessada no link
h�ps://www.meufuturo.net.br/jusprev/

É muito impo�ante manter os dados atualizados para que a Central de 
Relacionamento com o Pa�icipante da JUSPREV possa entrar em 
contato sempre que necessário. Além de poder alterar esses dados, o 
pa�icipante e o assistido terão acesso a outras informações 
impo�antes referentes à sua previdência complementar, como extrato 
de contribuições, saldo de conta, po�abilidades e apo�es realizados. 



ACONTECEU
JUSPREV visita a sede do SICOOB COOMPERJ, no Rio de Janeiro

Em fevereiro, associados do Sicoob Coomperj – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Integrantes do Ministério Público e da Defensoria Pública
no Estado do Rio de Janeiro, puderam conhecer mais sobre a JUSPREV e seus benefícios. A gerente da JUSPREV, Deborah Maggio, esteve presente na sede
da cooperativa e explicou como funciona o plano previdenciário da Entidade, o PLANJUS.

Durante a visita, o Presidente do Conselho Deliberativo da JUSPREV, Luiz Antônio Ferreira de Araújo e o Vice-presidente, Virgilio Panagiotis Stavridis, receberam
uma homenagem especial da Entidade. Foi entregue em mãos o livro comemorativo aos 10 anos da JUSPREV e o trófeu em reconhecimento à dedicação dos
membros do Conselho na construção da história da instituição.

Atualmente a JUSPREV ocupa a 7ª posição no ranking dos fundos de pensão instituídos no Brasil e administra um patrimônio de mais de 186 milhões.
Possui cerca de 3 mil pa�icipantes de carreiras jurídicas e de auditoria fiscal de todo o país.

Coomperj

Na foto, da esquerda para a direita, o Presidente do Conselho Deliberativo da JUSPREV, Luiz Antônio Ferreira de Araújo, a gerente 
da JUSPREV, Deborah Maggio, a especialista em finanças, professora Myrian Lund, a Diretora Administrativo- Financeira do 
Sicoob Coomperj, Mary Virginia No�hrup e o Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da JUSPREV,  Virgilio Panagiotis Stavridis.



APESP E ACM CONHECEM OS BENEFÍCIOS DO PLANJUS

No dia 05 de fevereiro, a Gerente da JUSPREV, Deborah Maggio, esteve presente na Associação de Procuradores do Estado de São Paulo para apresentar os benefícios
do plano previdenciário da Entidade, o PLANJUS. 

Já no dia 16 de fevereiro, Deborah visitou a Associação Cearense de Magistrados para apresentar à Diretoria da instituição todas as vantagens em aderir a JUSPREV.
A Entidade de classe integrará o Colégio de Instituidoras da Entidade, que já conta com 60 instituições de carreiras jurídicas e de auditores fiscais do Brasil. 

O processo de adesão da ACM já está em andamento e os documentos estão em análise pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC).

Começou no dia 01 de março o prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2018. O envio pode 
ser realizado até o dia 30 de abril deste ano. Para facilitar o processo da Declaração, a JUSPREV 
encaminhou, via e-mail, no mês de fevereiro, o Informe de Rendimentos de cada pa�icipante. 
Caso não tenha recebido o Informe ou necessite de mais informações, basta entrar em contato com a 
Central de Relacionamento com Pa�icipantes pelo e-mail relacionamento@jusprev.org.br 
ou telefones: 800 052 34 34 ou 41 3252 3400.

DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 2018



COLÉGIO DE INSTITUIDORAS
Associação dos Magistrados Piauienses
é a nova instituidora da JUSPREV

O mês de fevereiro iniciou com uma nova Entidade de classe no Colégio
de Instituidoras da JUSPREV: a Associação dos Magistrados Piauienses.
A aprovação foi realizada pela Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (PREVIC). Com a AMAPI, o Colégio de Instituidoras da
JUSPREV passou a ser formado por 60 Entidades de classe de carreiras
jurídicas e de auditores fiscais da Receita Federal de todo o Brasil.

Fundada no dia 27 de fevereiro de 1959, com sede e foro na cidade de
Teresina, capital do Piauí, a Associação dos Magistrados Piauienses
(AMAPI) é constituída de juízes e desembargadores, ativos e inativos,
integrantes do Poder Judiciário do Estado.

“É uma satisfação ter a AMAPI como Associação Instituidora da JUSPREV.
Nossa equipe está à disposição para atender aos associados. Contamos
com consultores que podem apresentar a previdência associativa e todos
os benefícios”, destaca a gerente da JUSPREV, Deborah Maggio.

ADESÃO – Entidades de classe de carreiras jurídicas e de auditores fiscais da Receita
Federal do Brasil podem fazer pa�e do Colégio de Instituidoras da JUSPREV e oferecer
para seus associados uma previdência complementar que nasceu da força associativa.
Não há nenhuma taxa de adesão. Para saber mais, basta enviar um e-mail para
jusprev@jusprev.org.br ou entrar em contato pelos telefones (41) 3252-3400 e 0800 052 34 34.

Conheça todas as associações instituidoras da JUSPREV:
h�p://www.jusprev.com.br/?page_id=733 



FIQUE POR DENTRO
JUSPREV nas redes sociais

Já conhece a página da JUSPREV no Facebook?
A mídia social é atualizada para trazer informações para os pa�icipantes,
assistidos e associações instituidoras da Entidade. Além do Facebook,
a JUSPREV também está presente no LinkedIn. Confira abaixo as nossas
páginas e acompanhe as novidades da Entidade. 

Facebook: fb.com/jusprev
LinkedIn: h�ps://www.linkedin.com/company/jusprev/
Instagram: @jusprevprevidencia



VEJA COMO FOI A RENTABILIDADE DO 
PLANJUS EM JANEIRO DE 2018

Acompanhe a RENTABILIDADE do seu plano de Previdência Complementar, o PLANJUS. Para o mês de JANEIRO, nosso resultado consolidado foi de 0,85%, o equivalente 
a 146,09% da pe�ormance do CDI para o mesmo período. 

Para mais detalhes, consulte as lâminas de Investimentos disponibilizadas em nosso site.

Fundos de
Investimento Patrimônio

Rentabilidade
Janeiro/18 Ano (2018)

Icatu Vangu Fic Fi 
Mult Cred Priv 

JUSPREV

% CDI – JUSPREV Consolidado

Janeiro
2018

Acumulado
2018

146,09

213,38

146,09

213,38% Poupança – JUSPREV Consolidado

R$ 63.515.715,44 0,84% 0,84%

SulAmérica JUSPREV
Ativo FI Mult R$ 60.897.164,20 0,63% 0,63%

SulAmérica (NTNB’s) R$ 61.920.045,67 1,08% 1,08%

Total JUSPREV R$ 186.332.926,31 0,85% 0,85%
99,70%

0,30%

Renda fixa 99,7%

Renda variável 0,3%



ARTIGO
Educação Financeira

No a�igo deste mês, a especialista em finanças, Myrian Lund,
apresenta um assunto impo�ante na vida familiar: a Educação
Financeira de crianças e jovens. Confira:

Educação Financeira de crianças e jovens: COMO FAZER? 

Como as crianças, em casa, percebem a relação
dos pais com o dinheiro? Uma relação de sacrifício,
de escassez, de brigas, ou prazerosa, de
satisfação, de harmonia, de organização
e de planejamento?

O papel do dinheiro na vida das famílias
está ganhando um peso cada vez maior,
influenciando as relações entre marido,
mulher e filhos. Para ter sucesso financeiro,
a organização das finanças e o planejamento financeiro
a cu�o, médio e longo prazo são essenciais no mundo contemporâneo.
Nada melhor do que fazer isso com a pa�icipação de todos que utilizam
ou que dividem o mesmo orçamento, inclusive as crianças e os jovens.

A figura a seguir apresenta o modelo que deve ser seguido nas
reuniões familiares, evidenciando a impo�ância do equilíbrio
entre CONSUMO e POUPANÇA, no�eados por um PLANEJAMENTO
e baseados no ORÇAMENTO FAMILIAR.

CONSUMO

ORÇAMENTO

POUPANÇA
P
L
A
N
E
J
A
M
E
N
T
O

Além do envolvimento nas contas da família, é 
impo�ante que as crianças recebam mesada, na 

verdade, semanada, a pa�ir do momento que já 
sabem fazer adição e subtração. Uma regra 

sugestiva para os pais: dar R$ 1,00 por idade por 
semana. Exemplo: uma criança de 8 anos, pode 
receber R$ 8 por semana. Mas, atenção, ao dar 

semanada, os pais devem considerar que isso é como 
um “salário”, para o consumo e para a poupança. Pais, 

estimulem que seus filhos utilizem a mesma dinâmica: planejar o quê e 
onde querem consumir. Aprender a poupar, a guardar para uso futuro. Essa é a 

grande herança que os pais podem deixar para os filhos. Quando a criança se torna 
jovem e já começa a encontrar os amigos no shopping, por exemplo, é interessante 

que tenha mesada para que aprenda a dividir o dinheiro no mês, a fazer escolhas e a 
decidir onde vai gastá-lo. Para saber mais, acesse o site www.vidaedinheiro.gov.br e 

conheça a Estratégia Nacional de Educação Financeira, que apoia ações que ajudam 
a população, adultos, crianças e jovens, a tomar decisões financeiras mais 

autônomas e conscientes.

QUATRO DICAS PARA A EDUCAÇÃO FINANCEIRA  

PLANEJAMENTO  
Como nos planejamos para realizar os nossos 
sonhos e objetivosde vida? Planejar é estabelecer 
objetivos e os meios par alcançá-los.

CONSUMO  
Precisamos? Temos dinheiro? Precisa ser 
agora? Essa reflexão ajuda a adiar o consumo e 
não cair em armadilhas (promoções, influência 
dos outros, ostentação, faltade atenção aos 
pequenos valores, entre muitas outras).

ORÇAMENTO 
 Como nos organizamos para fechar as contas 
do mês? E aqui podemos usar os 5 Rs (repensar, 
recusar, reduzir, reutilizar e reciclar) na análise 
das contas, da planilha.

POUPANÇA   
É o dinheiro que se guarda com o objetivo de 
utilizá-lo no futuro.



facebook.com/ jusprev
0800 052 34 34


