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JUSPREV comemora 9 anos em reunião colegiada 

Informativo n° 76 | Dezembro - 2016

Integrantes dos Órgãos Colegiados da JUSPREV reuniram-se no dia 16 de dezembro,  em 
Curitiba, para a última reunião do ano. No encontro, do qual participaram membros do 
Colégio de Instituidoras, do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, do Comitê de In-
vestimentos e da Diretoria Executiva, foram apresentados os resultados de 2016 e as pers-
pectivas e estratégias para 2017, contando com exposições feitas pela Bradesco Asset Ma-
nagement (BRAM), SULAMÉRICA Investimentos, ADITUS Consultoria Financeira e ACTA 
Assessoria e Consultoria Técnica Atuarial, agora Lumens Atuarial.

Também houve espaço para a comemoração dos 9 anos da entidade, que foi lançada ofi-
cialmente em 6 de dezembro de 2007 e que termina 2016 com resultados acima da meta 
prevista: só de janeiro a novembro de 2016, a JUSPREV registrou rentabilidade de 12,33%, 
contra a meta atuarial de 11,30% (INPC + 5%). “Estamos satisfeitos com os resultados al-
cançados. Depois de 9 anos de atuação, podemos afirmar que a JUSPREV já provou sua 
solidez e seu caráter de entidade séria, transparente e competente, honrando o fato de ser 
a maior união formal de associações de carreiras jurídicas públicas do Brasil”, afirma Maria 
Tereza Uille Gomes, diretora-presidente da JUSPREV.

http://www.jusprev.com.br/?p=9467
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Sou Parceiro - UnitBPO 

A parceria entre UnitBPO Consultoria Empresa-
rial e a JUSPREV iniciou-se em 2016, tendo como 
principal objetivo adicionar valor e ampliar a qua-
lidade da governança e riscos da entidade. No 
mercado desde 2015, a empresa é responsável 
por operacionalizar as atividades meio das enti-
dades fechadas de previdência complementar, 
empregando sempre processos padronizados, auditáveis e em consonância com as melhores 
práticas estabelecidas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PRE-
VIC. Além do emprego de metodologias e controles que atendem aos parâmetros da PREVIC, 
a UnitBPO tem como objetivo ofertar informações claras, precisas e contínuas sobre o estado 
das entidades fechadas de previdência complementar, o que contribui de maneira direta para 
a melhoria da governança da JUSPREV e seus demais clientes.

Você, participante da JUSPREV, tem até o dia 28 de de-
zembro para realizar seu aporte e garantir o benefício 
de dedução de Imposto de Renda. Até 12% de sua ren-
da anual bruta pode ser deduzida da base de cálculo do 
IR, aumentando sua poupança previdenciária e geran-
do ou aumentando sua restituição.

Confira as vantagens na simulação abaixo:

Se sua renda anual bruta é de R$ 300 mil e as contri-
buições mensais feitas este ano para sua previdência 
JUSPREV atingiram R$ 12 mil, você pode aportar mais R$ 24 mil para deduzir os 12%, trans-
formando sua base de cálculo do IR para R$ 264 mil. É sobre esse valor que serão aplicados 
os 27,5% do IR, gerando um benefício fiscal de R$ 9.900,00. Ou seja, quase 10 mil a mais no 
seu bolso!

Saiba mais em: http://www.jusprev.com.br/?p=9467 ou entre em contato com a nossa             
Central de Relacionamento: 0800 052 3434 / relacionamento@jusprev.org.br .

Não perca tempo! 

IR - Últimos dias para fazer aportes                                 
na sua conta JUSPREV 
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Participante de São Paulo ganha prêmio

A participante Rosângela Maria Antiório Bernardes, 
da Associação Paulista de Magistrados (APAMA-
GIS), foi a premiada da Campanha Foto de Capa, 
iniciativa promovida pela JUSPREV com o objetivo 
de envolver os participantes na composição de um 
banco de imagens próprio, com a cara da institui-
ção. Ao todo, foram recebidas 44 fotografias que 
mostravam as famílias da JUSPREV e imagens que 
remetiam ao tema “aposentadoria numa boa”.

O nome da premiada foi definido em sorteio ele-
trônico feito entre os participantes da Campanha, 
durante a reunião dos Órgãos Colegiados da entidade, realizada em 16 de dezembro. Quem 
deu início ao sorteio virtual foi o representante da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal do Brasil (ANFIP), Décio Lopes (foto), que também recebeu simbolicamente o 
prêmio, um iPad Air, da Apple, das mãos da gerente da JUSPREV, Deborah Nogueira Traldi. O 
eletrônico será entregue à ganhadora pelo Correio.

Sou Instituidora

Vilson Antonio Romero, 
presidente do Conselho 
Executivo da ANFIP

A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do 
Brasil (ANFIP) sente-se honrada em integrar o seleto grupo de ins-
tituidoras da Jusprev, que congrega prioritariamente membros da 
Magistratura e Ministério Público. Temos atuado na busca de for-
mação de uma cultura de poupança previdenciária, ainda um pouco 
distante da realidade brasileira. Mas sabemos que somente com a 
melhor  administração e execução de planos de benefícios de natu-
reza previdenciária, contribuiremos para prover nosso futuro e de 
nossos dependentes. Nesta que é a primeira Previdência Associa-
tiva de Membros e Servidores da Administração Direta do Brasil, a 
ANFIP  se integrou desde o primeiro momento, contribuindo inclu-
sive com a colaboração nos cargos dirigentes da instituição, con-
solidando esta nossa busca de um maior poder corporativo. Com 
a intensificação de ingresso de novos poupadores, cada vez mais 
consolidaremos este que pode ser um dos expressivos sistemas de 
previdência associativa no Brasil.
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Acompanhe a rentabilidade do PLANJUS 

Icatu Seguros passa a administrar 
coberturas de risco JUSPREV 

Sempre pensando em oferecer aos nossos participantes as melho-
res soluções de proteção e planejamento, a JUSPREV fechou par-
ceria com a Icatu Seguros para ser a nova administradora da cobertura dos riscos de morte 
e de invalidez da nossa Previdência Associativa. 

Com isso, os participantes terão acesso a condições mais atrativas, com destaque para o 
desconto de 15% nas contribuições mensais para morte e/ou invalidez - a partir do mês de 
janeiro, para pagamento em fevereiro - e possibilidade de contratação de capital segura-
do de até R$ 3 milhões. Outra novidade é na comercialização, que contará exclusivamente 
com consultores próprios da JUSPREV.

 A Icatu Seguros é líder entre as seguradoras independentes no mercado brasileiro de Se-
guros de Vida e Previdência e possui cerca de 5,5 milhões de clientes. A empresa mantém 
diversas parcerias para comercialização de seus produtos. São mais de 130 parceiros co-
merciais e cerca de 130 mil empresas clientes. A Icatu Seguros também administra recursos 
que ultrapassam a soma de R$ 20 bilhões e possui mais de 100 fundos sob gestão própria, 
que figuram no topo dos mais importantes rankings financeiros nacionais.

Se você ficou interessado, basta mandar um e-mail para a Central de Relacionamento JUS-
PREV:  relacionamento@jusprev.org.br ou ligar para 0800 052 3434 / (41) 3252-3400 / (41) 
9512-8377 e solicitar uma simulação.

 

 

Fundos de 
Investimento Patrimônio 

Rentabilidade 
nov/16 Ano (2016) 

Bradesco FICFI 
Multi JUSPREV R$ 45.061.103,27 0,92% 11,86% 

SulAmérica JUSPREV 
Ativo FI Mult R$ 44.466.469,68 1,03% 12,45% 

SulAmérica (NTNB’s) R$ 46.296.149,02 0,79% 13,04% 
Total JUSPREV R$ 135.823.721,97 0,91% 12,33% 

 

 
 
 
 

  

 
Acumulado 

2016 
% CDI – JUSPREV Consolidado                   96,84% 
% Poupança – JUSPREV Consolidado      162,98% 
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