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DESTAQUES

Contribuições esporádicas no seu 
Planjus podem ser feitas até 26 de 
dezembro

APORTES E IR

Plano da Jusprev pode ser estendido 
para cônjuges e dependentes 
econômicos 

PLANJUS FAMÍLIA

Participação em Congressos, 
Assembleias e Reuniões das 
Instituidoras fazem parte da agenda 
do mês. Confira

AGENDA JUSPREV

Jusprev participa do Congresso 
Nacional dos Procuradores 
Municipais

EVENTO

Natal e Ano Novo estão próximos. 
Veja um giro pelo mundo, 
com inspirações de hotéis-destino. 

VIAGEM E GOURMET

Confira os resultados do último mês 
na lâmina resumida

RENTABILIDADE

Com a taxa de juro caindo, conheça 
opções para sair da zona de conforto

FINANÇAS



Encerram no dia 26 de dezembro o prazo 
para que os participantes da Jusprev 
realizem aportes na conta individual do 
PLANJUS e possam obter dedução na 
declaração do imposto de renda do 
próximo ano.  Os aportes são contribuições 
esporádicas que podem ser feitas na 
previdência complementar em qualquer 
momento e auxiliam no aumento do saldo e 
no planejamento para o futuro. 
Outra grande vantagem é que os aportes, 
assim como as contribuições mensais 
feitas no PLANJUS, auxiliam no alcance da 
dedução de até12% da renda anual bruta 
da base de cálculo do Imposto de Renda.  
Ou seja, se as contribuições anuais feitas 

para o PLANJUS não alcançarem o valor 
suficiente para deduzir até 12% da base de 
cálculo do IR, é possível complementar 
com os aportes. Mas para obter este 
benefício na próxima declaração, os 
aportes devem ser realizados até o dia 26 
de dezembro de 2019. 
Conte com nossos consultores para 
auxiliar no cálculo individual. E se preferir, 
utilize também nossos simuladores, no site 
da Jusprev. 

APORTES EM 2019

Aportes em 2019 podem
ser feitos até 26 de dezembro 
Consultores da Jusprev estão disponíveis para auxiliar
os participantes neste planejamento



APORTES EM 2019

Como fazer aportes?

No Portal Meu Futuro, exclusivo do 
participante, é possível gerar um boleto de 
aporte. Basta acessar 
www.meufuturo.net.br/jusprev. Se 
preferir, o participante pode solicitar o 
boleto por meio de Central de 
Relacionamento, no email 
relacionamento@jusprev.org.br, 
telefone (41) 3252-3400 ou mesmo 
WhatsApp: (41) 99512-8377.

Existe valor mínimo
de aporte?
O valor mínimo do aporte é o mesmo valor 
mínimo da contribuição básica na Jusprev, 
no ano vigente, e varia de acordo com a 
idade do participante. Para o ano de 2019, 
participantes com idade entre 0 e 18 anos, 
o valor mínimo é de R$88,41. De 19 a 25 
anos, é de R$176,83. Já para participantes 
acima de 25 anos, o valor é de R$353,67.

Ficou alguma dúvida?
 Fale com a JUSPREV por meio da Central de Relacionamento
com o Participante:

relacionamento@jusprev.org.br  

(41) 99512-8377



Previdência para a família
Cuide do futuro de quem você mais ama

Veja abaixo quais são os valores mínimos possíveis: 

Como está o planejamento do futuro 
financeiro de sua família? Na Jusprev é 
permitido que cônjuges e dependentes 
econômicos dos participantes façam 
adesão ao plano de benefícios previden-
ciários, o PLANJUS. Assim, a proteção da 
Jusprev se estende para os membros da 
família. Também podem aderir ao plano 
quem tenha vínculo afetivo com o partici-
pante, desde que seja consultado o 
estatuto da Associação Instituidora que ele 
faz parte.  
O tempo e a aposentadoria são grandes 

aliados. Por isso, quanto antes começar 
uma previdência complementar, melhor 
será no futuro. Rentabilidade e acumulo 
de saldo jogam a favor quando o assunto 
é futuro financeiro pensando e planejado 
desde cedo. 
Na Jusprev, é possível começar a investir 
no futuro com menos de cem reais 
mensais, no caso de participantes que 
tenham entre 0 e 18 anos. Isso acontece 
porque a contribuição para o Planjus varia 
conforme a idade do participante. 

PREVIDÊNCIA PARA A FAMÍLIA

Idade entre 0 e 18 anos – Valor mínimo R$88,41 
Idade entre 19 a 25 anos – Valor mínimo R$176,83
Acima de 25 anos – Valor mínimo R$353,67 



Agenda JUSPREV
Confira os eventos com a participação da JUSPREV neste mês:

PLANJUS é apresentado para Associados da ANFIP-CE

O plano de benefícios previdenciários da JUSPREV, o PLANJUS, foi apresentado na Associação dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal do Brasil – unidade Fortaleza (CE). O evento aconteceu no dia 03 de outubro. 
Participaram pela JUSPREV, o Diretor Jurídico e de Benefícios, Dr. Márcio Humberto Gheller, o Presidente do 
Colégio de Instituidoras da Entidade e Presidente da ANFIP, Dr. Décio Bruno Lopes, e a consultora previdenciária 
da Região Nordeste, Telma dos Santos. A explanação foi realizada para os associados da ANFIP, durante reunião 
promovida pela entidade.

AGENDA JUSPREV



JUSPREV na posse do Ministério Público do Paraná

No dia 10 de outubro, a JUSPREV foi apresentada para os promotores recém empossados no Ministério Público do Paraná. O 
objetivo é incentivar que os novos profissionais da carreira planejem a aposentadoria com o Planjus. A explanação foi 
realizada pela gerente da Jusprev, Deborah Maggio. Também esteve presente o consultor previdenciários da Região Sul, 
Alexandre dos Santos. 

Congresso Brasileiro de
Direito Previdenciário

Entre os dias 3 e 5 de outubro, aconteceu em Fortaleza 
(CE) o XV Congresso Brasileiro de Direito 
Previdenciário. A JUSPREV participou do evento, por 
meio do Diretor Jurídico e de Benefícios, Dr. Márcio 
Humberto Gheller e do Presidente do Colégio de 
Instituidoras da Entidade e Presidente da ANFIP, Dr. 
Décio Bruno Lopes. O evento reuniu advogados, juízes, 
procuradores, defensores públicos, servidos, professores 
e demais interessados no assunto. Teve como objetivo 
debater assuntos atuais do Direito Previdenciário, com 
oficinas, seminários e estudos de caso.

Legenda: Na foto, à esquerda, Dr. Décio Bruno Lopes e Dr. Márcio Humberto Gheller

AGENDA JUSPREV



APAMAGIS realiza “Momento Jusprev”
para seus colaboradores

A Associação Paulista de Magistrados (APAMAGIS), que é uma das 
Instituidoras da JUSPREV, realizou no dia 10 de outubro o 
“Momento Jusprev” na entidade. O objetivo foi apresentar o plano de 
benefícios previdenciários, o Planjus, para os colaboradores da 
Associação. A partir da Resolução nº 18, do Conselho Nacional de 
Previdência Complementar, de março de 2015, e da Instrução nº 9, 
da Previc, os planos de previdência complementar também podem 
ser ofertados para colaboradores do Instituidor, cônjuges e 
dependentes econômicos.
A apresentação foi realizada pela gerente da JUSPREV, Deborah 
Maggio, na sede da Associação em São Paulo. 
Consultoria para associados – Além desta ação, no dia 15 de 
outubro, a APAMAGIS recebeu a consultora previdenciária, Carolina 
Dutra. Os associados tiveram um momento para tirar dúvidas e fazer 
adesão ao Planjus. 

AGENDA JUSPREV

Consultor da JUSPREV participa de evento da ADPETO

O consultor previdenciário, Alexandre dos Santos, participou no dia 11 de outubro de uma Assembleia promovida pela 
Associação dos Defensores Públicos do Estado do Tocantins (ADPETO), que é Instituidora da JUSPREV. Durante a reunião, 
apresentou o plano de benefícios previdenciários da Entidade e as vantagens da adesão. 



JUSPREV é apresentada para associados da ANFIP-SP

No dia 16 de outubro, a JUSPREV esteve presente na 5ª Reunião 
do Conselho de Representantes da Associação dos 
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil em São Paulo 
(ANFIP-SP). Durante o evento, a Diretora-Presidente da JUSPREV, 
Dra Antonia Lélia Neves Sanches, apresentou o PLANJUS, plano de 
benefícios previdenciários da Entidade, para os associados. A 
apresentação contou com a presença do Presidente do Colégio de 
Instituidoras da JUSPREV e Presidente da ANFIP, Dr. Décio Bruno 
Lopes. A consultora previdenciária, Carolina Dutra, que atende a 
região Sudeste, também esteve presente na reunião, com o objetivo 
de realizar atendimentos personalizados para os associados.

JUSPREV no 40º Congresso Brasileiro da
Previdência Complementar Fechada

Entre os dias 16 e 18 de outubro aconteceu em São Paulo o 40º 
Congresso Brasileiro da Previdência Complementar Fechada. A 
JUSPREV esteve presente no evento, com a participação dos 
membros do Comitê de Investimentos da Entidade, Dr. Francisco 
Borges Ferreira Neto, Dr. Gervásio Protásio Dos Santos Junior, Dr. 
Felipe Locke Cavalcanti e Dr. Mauricio Trevisan. Também participou 
a gerente da Entidade, Deborah Maggio. O Congresso reuniu 
profissionais do setor de previdência complementar e teve como 
tema principal o “Protagonismo em um mundo sem fronteiras”. 

AGENDA JUSPREV



Reunião do Conselho Executivo da ANFIP

No último dia 29 de outubro a JUSPREV esteve presente na Reunião do Conselho 
Executivo da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (ANFIP), em 
Brasília. O encontro é realizado para os conselheiros e colaboradores da Associação. Na 
ocasião, a gerente da Jusprev, Deborah Maggio, apresentou a Entidade e o plano de 
benefícios previdenciários e tirou dúvidas sobre previdência complementar e vantagens no 
planejamento do futuro. 

JUSPREV no XVI Congresso Brasileiro
de Procuradores Municipais

A JUSPREV participou entre os dias 21 e 24 de outubro, do XVI Congresso 
Brasileiro de Procuradores Municipais. O evento reuniu profissionais da área na 
sede do Conselho Federal da OAB, em Brasília. O Congresso, que contou com o 
apoio institucional da JUSPREV, é promovido pela Associação Nacional dos 
Procuradores Municipais –ANPM – que é a entidade máxima de representação dos 
procuradores municipais nos 5.570 municípios brasileiros.
Durante todos os dias de evento, o consultor previdenciário, Alexandre dos Santos, 
esteve no local para tirar dúvidas dos congressistas sobre previdência 
complementar e sobre o PLANJUS, 
No dia 23 de outubro, às 15h, aconteceu uma palestra da JUSPREV para os 
participantes do evento e logo após, uma apresentação na Assembleia Geral da 
ANPM.  A Entidade foi apresentada pela Diretora-Presidente, Dra. Antonia Lélia 
Neves Sanches, pelo membro do Conselho Deliberativo da JUSPREV, Dr. Sergio 
Augusto Riani e pela gerente, Deborah Maggio.

AGENDA JUSPREV



RENTABILIDADE JUSPREV

RENTABILIDADE
JUSPREV

A JUSPREV disponibiliza periodicamente tabelas com a RENTABILIDADE de cada gestor de ativos. Para o 
mês de SETEMBRO, o resultado consolidado foi de 0,62%, o equivalente a 133,93% da performance do 
CDI para o mesmo período. Já no acumulado do ano de 2019 nosso resultado foi de 5,75%, o equivalente 
a 123,34% do CDI, ou seja, 23,34% de performance acima da rentabilidade do CDI.



COLUNA EDUCAÇÃO FINANCEIRA/MYRIAN LUND

Na última reunião do COPOM, o Banco Central reduziu a taxa de juro da economia brasileira para 5,5% ao 
ano, e já há consenso entre os economistas que a taxa pode ficar abaixo de 5% ao ano. Isso não é novidade 
para os diferentes países desenvolvidos onde a taxa da economia é muito baixa. Mas, para o Brasil é um 
cenário novo, que requer mudança de hábitos financeiros na gestão das finanças pessoais. 
Hoje estão surgindo alternativas para você abrir a sua conta e fazer a gestão do seu dinheiro. Para quem 
deseja começar a investir para o médio e longo prazo, ou quer experimentar novos produtos com pequenos 
valores, é necessário sair da zona de conforto, testar abrir conta em casas de investimentos ou utilizar um 
banco digital que possua plataforma de produtos variados. 
Conheça abaixo algumas opções e alguns serviços que costumam oferecer aos clientes. 

Artigo produzido pela especialista em finanças, Myrian Lund.

E a taxa de juro continua caindo..

Coluna Educação
Financeira, com
Myrian Lund



COLUNA EDUCAÇÃO FINANCEIRA/MYRIAN LUND

Os Bancos Tradicionais no segmento varejo oferecem, de 
forma interessante, somente poupança e tesouro direto. Os 
demais produtos, CDB (abaixo de 85% do CDI) e fundos de 
renda fixa (com taxa de administração acima de 1%aa), 
tendem a render abaixo da poupança. 
 
Os Bancos Tradicionais no segmento middle oferecem um 
leque de produtos maior, mas para ser vantajoso é 
necessário possuir investimentos em torno de R$ 80.000,00. 
Verifique o valor mínimo de aplicação que você precisa 
manter no banco para não pagar tarifa. 
Os Bancos Tradicionais no segmento private oferecem um 
leque de produtos bastante variado e atrativo mas exigem, no 
mínimo, R$ 5.000.000,00 em investimento financeiro de seus 
clientes
Quanto aos bancos digitais, disponíveis para todos os 
segmentos de clientes, o dia a dia é garantido com aplicação 
rendendo 100% do CDI e isenção de tarifas, em geral. Alguns 

bancos digitais já oferecem plataforma de produtos variados, 
afinal essa é a tendência. Contam com a garantia do FGC até 
R$ 250.000,00/conta para os seguintes produtos: poupança, 
CDB, LCI e LCA.
As cooperativas de crédito oferecem basicamente o RDC 
(Recibo de Depósito Cooperativo), equivalente aos CDBs dos 
bancos, com garantia do FGCoop até R$ 250.000,00/conta. A 
taxa oferecida depende do valor a ser aplicado e pode ser 
diferente em cada cooperativa.  É necessário consultar. 
Pouquíssimas cooperativas oferecem produtos variados para 
investimento no médio e longo prazo.



Fim do ano se aproxima e os olhos se voltam para as festas de Natal e Ano 
Novo. Vamos dar um giro pelo mundo com inspirações de hotéis-destinos para 
você passar as datas festivas em família, sem se preocupar com roteiros ou 
multidões, em cenários belíssimos à altura das comemorações.
No mundo gastronômico, viajamos pelos sabores sul-americanos em 
restaurantes de norte a sul do Brasil.
E, para finalizar, você sempre contrata seguro viagem? Leia nossas orientações 
do que fazer para encontrar um seguro viagem mais barato e garantir a 
cobertura necessária.
Confira as novidades no site da Jusprev e na Revista A Camminare.

Coluna Viagem e Gourmet
por: Adriana Lage 

adri.lage

Leia a revista aqui: 
https://www.yumpu.com/pt/document/read/62643600/a-camminare-traveller-ed-02

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O CONTEÚDO

https://www.instagram.com/adri.lage/

COLUNA VIAGEM E GOURMET

Excelentes viagens e momentos únicos,

 http://jusprev.org.br/vamos-dar-um-giro-pelo-mundo-com-inspiracoes-de-hoteis-destinos-para-voce-passar-as-datas-festivas/



41 - 3252-3400

www.jusprev.org.br

jusprev jusprevprevidenciajusprev


