
INFORMA

Informativo n° 53
Janeiro - 2015

otícias Gerais - PLANJUS – Plano de Benefícios Previdenciários da JUSPREV, tem

CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O PARTICIPANTE

0800 052 34 34
Mateus Leme, nº 2018, Térreo, Centro Cívico, Curitiba – PR, CEP. 80530-010
Fone: (41) 3252-3400

www.jusprev.org.br
jusprev@jusprev.org.br

ducação Financeira - Descubra como começar 2015 sem dívidas

Ano Novo, vida nova e dívidas antigas. Quem já não extrapolou o cartão de crédito comprando presente de Natal, que atire a primeira
pedra. O problema é que muita gente esquece dos gastos de janeiro, como material escolar, IPTU, IPVA, entre outros. E aí a dívida vira
uma bola de neve que permanece sem solução o ano todo. Que tal fazer diferente este ano? Confira algumas dicas para começar o ano

Esse é o mantra da educação financeira: faça uma planilha e controle seus gastos sempre. É difícil acompanhar, mas esta é a melhor

Programação é o cerne da questão. Depois de fazer a planilha esta tarefa fica mais fácil. Estabeleça limites para os gastos com Natal e Ano
Novo, presentes, ceias, roupas novas. Se você conseguir seguir esta programação, não vai passar aperto para pagar as contas de início de

Como as empresas sabem que no final de ano as pessoas recebem 13º salário e outras bonificações, elas estão mais abertas à
renegociação de dívidas. Muitas enviam propostas com redução de juros. Para começar o ano sem dívidas uma dica é aproveitar este
momento para se livrar de contas antigas. Comece pelas que têm os juros maiores e que podem se transformar no pesadelo da sua vida

Para se livrar das dívidas, sacrifícios são necessários. Vale a pena não gastar o dinheiro das férias para começar o ano com o pé direito.
Uma dica é quitar algumas parcelas de financiamento. Se estiver com as contas em dia e quiser viajar, destine parte do 13º para este

O segredo para poupar dinheiro é criar disciplina assim que o salário cai na conta. Pague as contas e separe 10% do seu salário para uma
reserva financeira. Uma sugestão é começar um investimento, como uma previdência privada, e encará-lo como uma conta mensal.
Assim, não só vai conseguir melhorar sua vida financeira, como fará uma reserva para projetos futuros ou aposentadoria.

A partir de 1° de janeiro a JUSPREV apresentou uma redução tarifária no seu plano de benefícios previdenciários, o PLANJUS. A taxa de

A redução torna a contratação do PLANJUS ainda mais vantajosa. O 
 

A taxa reduzida pode significar uma economia em relação a planos de outras entidades, uma vez que alguns deles chegam a cobrar cerca
de 5% na taxa de carregamento. Mas, certamente, o maior impacto da diminuição desta taxa é um crescimento significativo nos

Para a JUSPREV, a cada ano, os desafios serão maiores na busca da satisfação de seus participantes. Em 2015, o foco principal será na
gestão com busca de melhores retornos a longo prazo e não haverá limites na realização de ações que objetivem o cumprimento dos
deveres inerentes à boa gestão. 

anúncio da redução é o início de uma inovação em sua estratégia de

diminuição da taxa de carregamentoN
carregamento (mensal) que antes era de 3%, agora passa a ser de 1,5%.

rendimentos dos nossos participantes.

relacionamento com o seu público.

sem dívidas.

Faça uma planilha de gastos

maneira de você organizar suas finanças, prever gastos e, assim, não fazer dívidas.

Relembre os gastos de final e começo de ano

ano.

Renegocie antigas dívidas

financeira.

Reserve o dinheiro das férias

projeto e não comece uma dívida nova.

Crie disciplina para guardar dinheiro

Conteúdo original: http://euplanejo360.com.br/sonho/artigo/materia/como-comecar-o-ano-sem-dividas
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ocê sabia?

Os valores das Contribuições Básicas da JUSPREV foram atualizados no dia 1º de Janeiro de 2015, conforme estabelece o parágrafo
único do Artigo 9º do Regulamento do Plano de Benefícios Previdenciários (PLANJUS). Os valores referidos são atualizados, pela
variação do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado pela Fundação IBGE, apurada no período de dezembro a
novembro. 

JUSPREV realiza reunião dos Órgãos Colegiados

Integrantes do Colégio de Instituidoras, do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva da JUSPREV se reuniram, no dia
15 de dezembro, no auditório da Associação Paranaense do Ministério Público, em Curitiba, para discussão e deliberação acerca de
assuntos de suas competências. A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho Deliberativo –  Dr. Luiz Antônio Ferreira de Araújo,
e também compunham a mesa a Diretora-Presidente – Dra. Maria Tereza Uille Gomes, o Diretor Administrativo Financeiro – Dr. Jair

Um dos pontos fortes da reunião foi a explanação sobre o fundo JUSPREV, e as expectativas e estratégias para 2015, 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

O destaque da reunião foi a escolha da Dra. Margarida Lopes de Araújo da ANFIP – Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil, para presidir o Colégio de Instituidoras. Os demais assuntos discutidos foram o plano de custeio e o orçamento anual
para o exercício de 2015, apresentação de estratégias para a diminuição da taxa de carregamento apresentada pelo Diretor da Data A
Consultoria, Tulnê Vieira, as ações de comercialização realizadas pela JUSPREV em 2014, bem como as estratégias para 2015.

Membro suplente do Conselho Fiscal da JUSPREV, Dr. Alcino Oliveira de Moraes, obteve a certificação do Instituto de Certificação dos
Profissionais de Seguridade Social (ICSS). O Instituto, através de sua banca de avaliação, manifestou-se pela aprovação da certificação

A Educação Continuada de Conselheiros e Dirigentes deve ser reconhecida como importante conduta a ser perseguida por todos os
profissionais certificados. A certificação de profissionais dos fundos de pensão é um processo de aferição de conhecimento e habilidades
em determinada área com o objetivo de atestar sua competência no exercício do cargo ou função. A certificação do ICSS foi desenvolvida
como instrumento de autorregulação do sistema de previdência complementar.

Valores válidos a partir de Janeiro/2015

0 a 18 anos

19 a 25 anos

acima de 25 anos

R$ 70,27

R$ 140,55

R$ 281,11

por critério de análise de experiência.

Eduardo Santana e o Diretor Jurídico e de Benefícios – Dr. Vanderley José Maçaneiro.

análise das estratégias dos gestores e apresentou, ainda, a política de Investimentos para o exercício de 2015.
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Mensagem Diretoria Executiva - 2015

2014 foi um ano reconhecidamente difícil para a economia brasileira. Apesar do cenário desafiador, foi mais um ano de grandes realizações
para a JUSPREV – Previdência Associativa do Ministério Público, da Justiça Brasileira e dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil.

O Comitê de Investimentos, órgão de assessoramento da Diretoria Executiva, responsável pelo acompanhamento e supervisão das
aplicações dos recursos financeiros, teve importante e forte atuação no acompanhamento do desempenho dos investimentos, analisando
e monitorando o mercado macroeconômico, reunindo-se mensalmente com os gestores e membros da Diretoria Executiva para discussão

A JUSPREV fechou o ano com 2355 participantes. Dentre as Instituidoras, que lideraram o ranking de adesões de associados à JUSPREV,
em primeiro lugar está a Associação Paranaense do Ministério Público – APMPPR, com 623 associados inscritos no PLANJUS, seguida da
Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - AMPERJ, com 186 associados e da Associação dos Magistrados Mineiros -

Com relação aos investimentos, novamente a Entidade obteve resultados expressivos, encerrando o exercício de 2014, com mais de R$ 84
milhões de patrimônio. Em comparação à poupança, a JUSPREV obteve  142,02 % , e o acumulado do ano atingiu 9,97% de rentabilidade.
Mais uma vez, os aportes realizados pelos participantes demonstraram a confiança na gestão da Entidade, totalizando um montante de
R$ 2.566.583,73 resultado de campanhas de incentivo realizadas durante o ano de 2014 para dedução de até 12% da renda anual na
declaração do Imposto de Renda, benefício relevante para quem investe na JUSPREV e uma condição atrativa para que novos colegas

No final de 2014, na última reunião dos Órgãos Colegiados, foi apresentada a alocação do patrimônio da JUSPREV, onde 7,19% está
alocado em Renda Variável e 92,81% em Renda Fixa, sendo este último subdividido 56,58% em títulos privados e 36,23% em títulos
públicos. Também houve a aprovação da nova taxa mensal de carregamento diminuindo pela metade a  taxa até então vigente, passando
de 3% para 1,5%. A cobrança do novo percentual entrou em vigor a partir de janeiro de 2015 e será descontada da contribuição mensal que
cada participante faz para a formação do capital destinado à sua aposentadoria e é voltada ao custeio administrativo da Entidade. A
redução da taxa torna a JUSPREV ainda mais atraente em comparação aos demais planos previdenciários existentes no mercado,

Para 2015 estão previstas várias mudanças que atingirão os Fundos de Pensão. Há importantes propostas de normativos ainda em sede de
discussão na esfera governamental, dentre as quais se destaca a que trata do compartilhamento de riscos dos planos de benefícios, em
especial o de longevidade, que pretende introduzir novas formas de lidar com o envelhecimento populacional e seus impactos para os
        

e busca de estratégias para melhoria da rentabilidade e estudo de novas oportunidades de investimentos.

AMAGIS, contando com 183 associados inscritos.

ingressem.

tornando o PLANJUS ainda mais vantajoso para os participantes.

Expectativas para 2015

Fundos de Pensão.
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