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DESTAQUES

ELEIÇÕES JUSPREV
Participantes e assistidos elegem seus representantes nos 

Conselhos Deliberativo e Fiscal. Veja o resultado geral da eleição.

NOVO ENDEREÇO
Confira o novo endereço da JUSPREV. Um novo espaço para 

melhor atender os participantes, assistidos e Instituidoras. 

PLANJUS
Com a confiança dos Participantes e Associações Instituidoras, 

PLANJUS ultrapassa 260 milhões em ativos administrados.

INSTITUIDORAS
Conheça as novas Associações da Família JUSPREV. Entidades 

passam a fazer parte do Colégio de Instituidoras.

AGENDA JUSPREV
JUSPREV é apresentada nas Associações AMASE e ASMP, de Sergipe. 

FINANÇAS
Saiba mais sobre a queda da taxa de juros, no artigo 

da especialista em finanças, Myrian Lund. 

VIAGEM E GOURMET
Agosto é mês de férias na Europa, temperaturas altas, praias cheias e festivais. 

Enquanto no hemisfério sul, o auge do inverno pede o aconchego de uma lareira. 
Confira hotéis incríveis para se hospedar em sua próxima viagem.



ELEIÇÕES JUSPREV
PARTICIPANTES E ASSISTIDOS ELEGEM SEUS REPRESENTANTES 

NOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL

TITULARES: 

TITULAR: 

Entre os dias 17 de junho e 05 de julho de 2019, a JUSPREV realizou as eleições para que participantes e assistidos votassem em 

seus representantes para os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Entidade. A votação aconteceu de forma eletrônica, por meio de 

link enviado para o e-mail de cadastro dos participantes. E os candidatos mais votados assumirão os cargos no próximo dia 16 de 

agosto de 2019, quando a JUSPREV também realizará a Reunião dos Órgãos Colegiados em sua sede, em Curitiba (PR). O 

mandato terá um total de quatro anos. 

A JUSPREV agradece a participação de todos, de seus participantes e assistidos e de suas Associações Instituidoras, na realização 

desta eleição. Confira o resultado, divulgado pela Comissão Eleitoral Nacional da Entidade, por meio da Resolução número 03.

Foram eleitos para compor o 
Conselho Fiscal da JUSPREV:  

Foram eleitos para compor o Conselho Deliberativo da JUSPREV:

VILSON 
ANTONIO 
ROMERO 

Associação 

Nacional dos 

Auditores Fiscais 

da Receita 

Federal do Brasil

GERALDO LUIZ 
RIBEIRO

Associação dos 

Magistrados 

Mineiros

SUPLENTES: 

SUPLENTE: 
MARCELO 
CRISANTO 

SOUTO MAIOR 
Associação 

Nacional dos 

Procuradores do 

Trabalho

FABRÍCIO DIAS 
BRAGA DE 

SOUSA 
Associação das 

Defensoras e 

Defensores 

Públicos do 

Tocantins

THIAGO BRANDÃO 
DE ALMEIDA
Associação dos 

Magistrados Piauienses

ROSI DE OLIVEIRA 
DEQUECH
Associação Paranaense 

de Advogados Públicos



CONFIRA O NOVO ENDEREÇO DA JUSPREV
UM NOVO ESPAÇO PARA MELHOR ATENDER OS PARTICIPANTES, 

ASSISTIDOS E ASSOCIAÇÕES INSTITUIDORAS

A JUSPREV está em constante inovação e evolução para 

proporcionar o melhor atendimento para seus participantes, 

assistidos e Associações Instituidoras. E desde o dia 29 de julho 

passou a atender a todos em novo endereço. Venha conhecer o 

seu novo espaço! O novo local fica no mesmo prédio em que está 

situada uma das Associações Instituidoras da JUSPREV, a 

Associação dos Magistrados do Paraná (AMAPAR). 

Anote o novo endereço. E venha conhecer o seu novo espaço!

Rua Alberto Folloni, nº541, Térreo, 
Juvevê – Curitiba (PR).

CEP: 80.530-300

Associação dos Magistrados do Paraná 
(AMAPAR)



PLANJUS - RESULTADOS
NO 1º SEMESTRE DO ANO, PLANJUS ULTRAPASSA 260 MILHÕES EM ATIVOS ADMINISTRADOS 

O PLANJUS, plano de benefícios previdenciários da JUSPREV, 

ultrapassou, no mês de julho, a marca de 260 milhões em ativos 

administrados. A conquista de mais este grande resultado é fruto 

da confiança depositada na Entidade, por parte de seus 

participantes e assistidos e suas Associações Instituidoras. E esse 

resultado a JUSPREV compartilha com todos que fazem parte 

desta história, iniciada há mais de 11 anos. 

A JUSPREV já possui mais de 3 mil participantes em todo o país e 

esse número vem crescendo cada vez mais. Ao todo, já são mais 

de 80 Associações Instituidoras, de Carreiras Jurídicas Públicas e 

de Auditores Fiscais de Receita Federal do Brasil, que estão juntas 

nessa grande rede de proteção do futuro de cada participante e 

de suas famílias. 



INSTITUIDORAS
CONHEÇA AS NOVAS ASSOCIAÇÕES DA FAMÍLIA JUSPREV. ENTIDADES 

PASSARAM A FAZER PARTE DO COLÉGIO DE INSTITUIDORAS.

A JUSPREV recebeu, em seu Colégio de Instituidoras, mais seis novas Associações de Carreiras Jurídicas Públicas. Elas foram 

aprovadas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). Com as novas Entidades, já são mais de 

80 Associações integrando o Órgão Colegiado da JUSPREV.

São elas: 

Associação dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho da 10ª Região

Associação dos Magistrados 
do Estado de Goiás

Associação dos 
Magistrados da Paraíba

Associação dos Juízes Federais 
do Estado do Rio Grande do Sul

Associação dos 
Magistrados do Acre

Associação dos 
Magistrados do Amapá



Com a aprovação, os associados e familiares (cônjuges e dependentes econômicos) das Entidades já podem aderir aos 

benefícios ofertados pelo plano de benefícios previdenciários – PLANJUS. São quatro as modalidades de renda 

oferecidas: Renda Mensal Programada, Renda Mensal Educacional e as coberturas de risco (Renda Mensal por Morte  e 

Renda Mensal por Invalidez).

Para fazer parte da JUSPREV, é preciso que o associado (a) agende uma consultoria personalizada. Basta enviar um 

e-mail para consultoria@jusprev.org.br. Um consultor previdenciário da equipe da JUSPREV irá auxiliar no melhor 

planejamento financeiro para o futuro. 

Conheça todas as demais 
Associações Instituidoras 
em nosso site.

http://www.jusprev.org.br/?page_id=733


AGENDA JUSPREV
JUSPREV É APRESENTADA NA ASMP E AMASE

A JUSPREV esteve presente no último dia 12 de julho em duas de suas 

Associações Instituidoras: Associação Sergipana do Ministério Público (ASMP) e 

Associação dos Magistrados de Sergipe (AMASE). O objetivo foi apresentar o 

PLANJUS para os associados das entidades, membros do Ministério Público e 

da Magistratura de Sergipe.

Apresentaram o PLANJUS o Vice-Presidente da Associação dos Magistrados 

Brasileiros e membro do Comitê de Investimentos da JUSPREV, Dr. Francisco 

Borges, o Presidente da Associação Cearense de Magistrados e eleito para o 

Conselho Deliberativo da JUSPREV, Dr. Ricardo Alexandre Costa e a gerente da 

JUSPREV, Deborah Maggio.

A ASMP e a AMASE fazem parte do Colégio de Instituidoras da JUSPREV. No 

total, já são mais de 80 Associações Instituidoras, que juntas, oferecem um 

plano de benefícios previdenciários seguro e transparente para os seus 

associados. Com mais de 11 anos de atuação, a JUSPREV é atualmente a maior 

união formal de Associações de Carreiras Jurídicas Públicas, em prol de um 

futuro seguro e tranquilo.

Saiba mais sobre o PLANJUS.

http://www.jusprev.org.br/?page_id=5345


DIRETORIA EXECUTIVA E GERÊNCIA DA JUSPREV PARTICIPAM DE REUNIÃO 

DO COMITÊ DE PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVA DA ABRAPP

No último dia 17 de julho, a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp) 

realizou uma reunião do Comitê de Previdência Associativa para debater sobre a evolução da massa de participantes 

ativos e assistidos dos fundos instituídos entre 2016 e 2018. O evento contou com a participação dos membros da 

Diretoria Executiva e gerência da JUSPREV. Estiveram presentes a Diretora-Presidente, Dra Antonia Lélia Neves Sanches, 

o Diretor-Administrativo Financeiro, Dr. Jair Eduardo Santana e o Diretor Jurídico e de Benefícios, Dr. Marcio Humberto 

Gheller. Também participou a gerente da JUSPREV, Deborah Maggio. 

Segundo a Abrapp, o setor de previdência associativa apresentou crescimento em participantes ativos e volume de 

patrimônio. Passando de 300 mil para 400 mil em participantes e de R$ 7,1 bilhões para R$ 9,7 bilhões no período 

analisado. Além da evolução ocorrida entre os planos associativos nos últimos dois anos, foram debatidos também os 

temas atuais do sistema, como CNPJ por plano, Lei Geral de Proteção de Dados, o crescimento da implementação dos 

planos família, além do viés de aperfeiçoamento e crescimento do setor. 



FINANÇAS
A QUEDA DA TAXA DE JUROS, POR MYRIAN LUND

O Brasil está vivendo um novo momento na sua história: a taxa de juro 

nominal mais baixa desde 1996, Selic a 6% ao ano, e, também, a taxa 

real mais baixa, apenas 2,5%ao ano,  que é a taxa Selic descontada a 

inflação. 

O que isso significa para a economia e para os brasileiros? Para a 

economia evidencia uma estabilidade econômica, que abre espaço 

para investimentos produtivos no Brasil, com aumento do 

empreendedorismo.

Para as pessoas físicas é um momento de disrupção. Mudar a forma de 

pensar e agir com relação ao seu dinheiro.

Com a longevidade e as mudanças constantes no dia a dia dos 

negócios, tornou-se imperativo a constituição de reservas financeiras, 

tanto de emergência, quanto para a aposentadoria. Quando se fala de 

reservas é importante lembrar que temos três tipos de reservas:

1) Reserva de emergência – reserva que cubra suas despesas no 

período de seis meses a um ano em aplicações com liquidez diária.

2) Reserva para aposentadoria – reserva que 

necessita de investimentos com rendimentos reais 

(acima da inflação) destinada ao longo prazo.

3) Reserva para os sonhos – reserva para 

atingir objetivos específicos, cujas aplicações vão 

depender do prazo.



b) fundos de previdência conservadores dos 

bancos têm taxa de administração acima de 1% ao 

ano. Fique atento se estão rendendo acima de 

90% do CDI. Se for PGBL vale a pena fazer 

portabilidade para quem já faz uma gestão 

diversificada, como o Fundo de Pensão JUSPREV.

Eu, particularmente, sou fã do Fundo de Pensão 

JUSPREV, pelo profissionalismo do Comitê de 

Investimento e pelas posições diversificadas 

assumidas, possibilitando auferir uma das 

melhores rentabilidades do mercado entre os 

fundos de Previdência Complementar.

a) revisite os produtos de investimento que você tem na 

Instituição Financeira e resgate aqueles que não servem mais, como 

fundos de investimento conservadores com taxa de administração 

acima de 1% ao ano

Para atingir seus sonhos e objetivos, o investidor precisará de mais 

conhecimento do mercado financeiro, pois para ter ganho real 

precisará aceitar algum nível de risco de crédito (quando investe em 

debêntures, CRI, CRA), de mercado (volatilidade nos títulos renda fixa 

prefixados e inflação + juros, nos fundos multimercados, de ações e 

imobiliários) ou de liquidez (CDB, LCI e LCA, com liquidez somente no 

vencimento). Sua carteira terá que ser diversificada.

Com relação à reserva para aposentadoria, os bons fundos de pensão, 

a exemplo da JUSPREV, já buscam esse mix de produtos com o 

objetivo de garantir um ganho real significativo para os seus 

assistidos.

Quanto à Reserva de emergência os produtos mais adequados são: 

CDB, RDB ou RDC (no mínimo a 90% do CDI), Tesouro Direto, 

especificamente o título Tesouro Selic (que rende aproximadamente 

95%CDI), Fundos de RF conservadores com taxa de administração 

inferior a 1% ao ano (com rendimento nos últimos 12 meses igual ou 

acima a 90% do CDI). Produtos e fundos abaixo dos parâmetros 

mencionados apresentam rendimento abaixo da poupança.

Portanto, nossa recomendação: 



VIAGEM & GASTRONOMIA

Agosto é mês de férias na Europa, temperaturas altas, praias cheias, 

festivais a céu aberto em cenários nos cartões-postais das maiores 

cidades do mundo. Enquanto no hemisfério sul, o auge do inverno 

pede o aconchego de uma lareira e um bom vinho tinto. Fizemos uma 

seleção de hotéis incríveis para você se hospedar em sua próxima 

viagem.

As dicas de planejamento de viagem do mês passado fizeram sucesso 

e recebemos perguntas sobre quais destinos e atrações requerem 

mais planejamento. Elaboramos uma lista com as 12 atrações mais 

procuradas no site de ingressos online Get Your Guide para te ajudar.

Na gastronomia, trazemos opções de terraços e bares no alto de 

edifícios para uma experiência diferente, animada e inspiradora.

Confira as novidades no site da Jusprev e na Revista A Camminare.

Excelentes viagens e momentos únicos,

Adriana Lage

Leia a revista aqui 

https://www.getyourguide.com.br/?partner_id=5OAKLFG
https://www.instagram.com/adri.lage/
http://www.jusprev.org.br/?p=11957
http://www.jusprev.org.br/?p=11537


R$ 92.227.865,89 0,69%

0,86%

0,45%

0,62%

4,26%

4,26%

5,35%

4,17%

R$ 90.984.572,38

R$ 76.400.661,39

R$ 259.613.099,66

Junho
2019

Acumulado 

2019

132,62

167,36

135,52

185,18

1,34%

98,66%

Jun/19 Ano(2019)

RENTABILIDADE

Acompanhe a RENTABILIDADE do seu plano de Previdência Complementar, o PLANJUS. Para o mês de 

JUNHO, o resultado consolidado foi de 0,69%, o equivalente a 132,62% da performance do CDI para o 

mesmo período. Já no acumulado do ano de 2019 nosso resultado foi de 4,17%, o equivalente a 135,52% do 

CDI, ou seja, 35,52% de performance acima da rentabilidade do CDI.

98,66%

1,34%
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