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A 1ª  edição do Informa Online da JUSPREV de 2014, apresenta na sua coluna de Educação Previdenciária a mascote do Programa
de Educação Financeira e Previdenciária da JUSPREV. A partir de agora, é ela quem irá apresentar os artigos e matérias

A nossa simpática coruja, que recebeu o nome de Gertrudes em uma votação realizada na reunião dos Órgãos Colegiados em
dezembro de 2013, representa a Sabedoria.  

O teto da aposentadoria pelo INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) caiu em torno de 70% em 40 anos: equivalia a 20 salários
mínimos na década de 1970, e hoje é de apenas 6,1 (R$ 4.157,05). Com o envelhecimento da população, a expectativa é que o teto caia
ainda mais nos próximos anos.

Ainda assim, apenas 5% dos brasileiros se preocupam em complementar os ganhos da previdência social com um plano de previdência
privada, apontou um estudo da Serasa Experian, divulgado no início do mês. Quase metade da população (48%) simplesmente não faz
qualquer reserva para o futuro, enquanto 42% colocam todos os ovos na mesma cesta: aplicam apenas no INSS, revelou o estudo.

Para o consultor financeiro Mauro Calil, é importante ter um plano de previdência privada para complementar o INSS, mas não se deve
descarregar todas as esperanças nele. “Sozinho, ele não vai garantir o futuro. Por isso é chamado de aposentadoria complementar, e
não completa”, adverte.

Quanto mais cedo for planejada, mais fácil será a construção de um patrimônio para o futuro. O ideal é que o prazo para o resgate do
capital seja maior do que 20 anos. Abaixo disto, será preciso entrar com um aporte bem maior, para compensar o tempo perdido. “Em
menos de dez anos é impossível formar um patrimônio considerável para o futuro”, alerta Calil.

O investimento pode ser diversificado, para aumentar a segurança, apontam analistas. É possível montar uma carteira de longo prazo
investindo em vários ativos. Se o investidor for disciplinado, ele pode formar seu patrimônio por conta própria, sem a ajuda de um
intermediário. Já os mais descontrolados financeiramente podem recorrer a um profissional para orientá-los sobre as melhores formas
de investir.

Fonte: www.correiodemocratico.com.br

A JUSPREV identificou seu programa de educação financeira e previdenciária
com esta simbologia, pois planejar o futuro não é uma tarefa fácil e requer
conhecimento e sabedoria. Através deste trabalho a JUSPREV irá difundir e
incentivar os conhecimentos e atividades relacionadas à educação financeira e
previdenciária, acreditando que as entidades de previdência complementar devem
sempre fomentar o trabalho de conscientização de poupança em longo prazo,
pois implicará diretamente na manutenção da qualidade de vida.  
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Na Grécia Antiga, os gregos gostavam da noite e acreditavam ser o melhor momento
do dia para pensar, refletir, encontrar respostas para o mundo e sua existência, ou
seja, a noite era o momento mais favorável para o pensamento filosófico. No
entanto, a noite é o momento em que todos dormem, ou pelo menos
deveriam dormir. Era e é até hoje o momento em que as corujas
ficam acordadas e, silenciosamente, com seus olhos abertos,
observam todo o ambiente. Possuem uma ótima visão e audição,
ficam praticamente imóveis e o único movimento que fazem é de
sua cabeça que consegue, fantasticamente, dar um giro de
aproximadamente 270 graus. Diante disso, a coruja passou a ser vista
pelos gregos como um animal noturno e símbolo de conhecimento. Alguns acreditavam
também que se tornariam sábias ao comerem a carne da coruja.
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JUSPREV comemora 6 anos com jantar de confraternização
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A última reunião no ano de 2013 do Conselho Fiscal da JUSPREV, aconteceu no dia 13 de dezembro na sede da entidade, em Curitiba.
Estiveram presentes a presidenta do conselho fiscal Dra. Vera Grace Paranaguá Cunha, os conselheiros efetivos Dr. Otônio Ribeiro
Furtado e Dr. Wilson José Galheira, a conselheira suplente Dra. Ana Lúcia Lourenço, a gerente geral da JUSPREV Deborah Traldi Maggio

Na ocasião os integrantes do conselho fiscal aprovaram as contas de outubro e novembro de 2013, analisaram o acompanhamento da
política de investimentos referente ao 3º trimestre do ano e realizaram a confecção do Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal.

Conselho Fiscal realiza a última reunião de 2013

A JUSPREV realizou no dia 13 de dezembro de 2013, um jantar de confraternização em comemoração aos 6 anos da entidade. O evento
aconteceu no Restaurante Porcini Trattoria, em Curitiba, e contou com a participação da diretoria executiva, integrantes dos órgãos
colegiados, parceiros, colaboradores e representantes do seu Colégio de Instituidoras. A JUSPREV, é a Previdência Associativa exclusiva
dos membros do Ministério Público, da Justiça Brasileira e dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil e está em pleno
funcionamento desde 2008. A Entidade conta hoje com 56 Associações Instituidoras o que demonstra em primeiro lugar a união e a força
associativa, a confiança no projeto, a credibilidade nos órgãos representativos e a responsabilidade perante os associados.

As atribuições da JUSPREV são focadas principalmente na informação e na conscientização do trabalhador quanto à necessidade de
planejar o futuro, objetivando a preservação da condição atual do padrão de vida quando na aposentação. Desse modo, a Entidade cria a
oportunidade de uma cultura de poupança previdenciária com objetivo definido e de longo prazo, configurando-se como instrumento de
responsabil idade social  capacitado a responder ao desafio de garantir,  na aposentadoria,  uma renda justa.

O jantar teve o apoio dos parceiros, BRAM – Bradesco Asset Management, DLM Invista Asset Management, Aditus Consultoria e Bristol
Brasil 500 Hotel, na doação de prêmios que foram sorteados entre os convidados presentes.

e o Analista Financeiro Allan Nogueira.

JUSPREV realiza reunião dos Órgãos Colegiados

Integrantes do Colégio de Instituidoras, do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal,
Comitê de Investimentos e a Diretoria Executiva da JUSPREV se reunirem no dia 13
de dezembro, na sede da Associação dos Procuradores do Estado do Paraná – APEP,
em Curitiba, para discussão e deliberação acerca de assuntos de suas competências.

O destaque da reunião foi a explanação sobre o fundo JUSPREV, e as expectativas
e estratégias para 2014, apresentadas pelas assets responsáveis pela gestão dos
investimentos, BRAM – Bradesco Asset Management e DLM Invista Asset
Management. Após a Aditus Consultoria, representada por seu sócio fundador
Guilherme Benites, explanou sobre os riscos de investimentos, realizando uma
análise das estratégias dos gestores e apresentou, ainda, a política de Investimentos
para o exercício de 2014.

Os demais assuntos discutidos foram o plano de custeio e o orçamento anual para o exercício de 2014, apresentados pelo Diretor da
DATA A Consultoria Tulnê Vieira, as ações e estratégias de comercialização para 2014 realizadas pela parceira estratégica Mongeral
Aegon, apresentação do Programa de Educação Financeira e Previdenciária da JUSPREV e a  apresentação do CRM – Sistema de
Gerenciamento de Participantes e Potenciais da JUSPREV.

ocê sabia?

Os valores das Contribuições Básicas da JUSPREV foram atualizados no dia 1º de Janeiro de 2014, conforme estabelece o parágrafo
único do Artigo 9º do Regulamento do Plano de Benefícios Previdenciários (PLANJUS). A correção não constitui um aumento no custo
do plano, mas sim a correção de seus valores para que a inflação do período não desvalorize os montantes pagos e o planejamento feito
pelos participantes. As correções são feitas de acordo com a data de inscrição no Plano da JUSPREV.

Valores mínimos de contribuição 

0 a 18 anos 19 a 25 anos acima de 25 anos

R$ 66,08 R$ 132,18 R$ 264,37
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