


JUSPREV palestra durante visita à Associação 
do Ministério Público do Estado do Pará

No final de agosto (25), a Gerente Geral da JUSPREV, Deborah Maggio, acompanhada do consultor da Região No�e, Fabio Roger, fizeram uma nova visita à sede social 
da Associação do Ministério Público do Estado do Pará (AMPEP). Eles foram recebidos pelo presidente da AMPEP, Manoel Murrieta.

A AMPEP é a mais nova instituidora da JUSPREV, tendo deferida sua aprovação pela PREVIC no último dia 15. 

Na opo�unidade, Deborah palestrou para diversos associados da AMPEP e apresentou as vantagens do PLANJUS – o plano de benefícios previdenciários da JUSPREV. 
A palestra também foi transmitida ao vivo pela internet, gerando centenas de visualizações. 

“A JUSPREV dá as boas-vindas à AMPEP e salienta que, até dezembro, as instituidoras que aderirem à JUSPREV não pagarão as taxas de criação e adesão. Nesse 
momento, estamos tendo inúmeros pedidos de adesão – que serão submetidos à análise da PREVIC para posterior aprovação. É impo�ante a adesão de novas 
instituidoras para fomentar ainda mais a Previdência Complementar Associativa no Brasil”, avalia Deborah. 

Na sede social da AMPEP eles foram recebidos pelo presidente Manoel Murrieta.Fabio Roger (Consultor da Região No�e) e Deborah Maggio (Gerente Geral da JUSPREV).



JUSPREV palestra para recém-empossados 
do MP em Pernambuco

Em visita à Recife no dia 1º deste mês, Deborah Maggio (Gerente Geral da JUSPREV), 
acompanhada de Ibraim Filho (Consultor Exclusivo para a Região Nordeste), 
estiveram na sede da Escola Superior do Ministério Público de Pernambuco e 
foram recebidos pelo Procurador Geral de Justiça, Francisco Dirceu, e pelo Diretor 
da Escola, Sílvio José Menezes Tavares.

Na opo�unidade, a Gerente Geral da JUSPREV palestrou para os 21 novos promo-
tores de Justiça do Estado – empossados em 10 de agosto. Deborah apresentou o 
PLANJUS – o plano de benefícios previdenciários da JUSPREV – e demonstrou, na 
prática, as vantagens de ser um pa�icipante. 

A conversa durou cerca de uma hora e despe�ou, de imediato, o interesse dos 
recém-empossados. Ações como esta, realizadas também em outros estados, 
traduzem pa�e do esforço institucional para tornar a JUSPREV ainda mais presente 
no dia a dia dos membros das carreiras jurídicas de todo o país. 

JUSPREV presente na 7 ª Semana 
Institucional do TRT 9

Aproveitando a 7ª Semana Institucional da Magistratura do Trabalho do Paraná, 
realizada de 11 a 15 deste mês pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, a 
JUSPREV ofereceu – já no primeiro dia do evento – um coffee break na sede da 
AMATRA IX. O encontro contou com a presença dos magistrados que pa�icipam do 
evento, opo�unidade em que puderam conhecer o PLANJUS, o plano de benefícios 
administrado pela JUSPREV e instituído pela AMATRA IX.

Alexandre dos Santos, consultor exclusivo da JUSPREV para a região, foi quem 
apresentou o PLANJUS aos magistrados. Durante mais de uma hora, ele mostrou as 
vantagens da adesão e sanou as dúvidas elencadas pelos presentes. 

A ação faz pa�e do compromisso assumido pela atual gestão de tornar a JUSPREV 
ainda mais evidente no cenário nacional da previdência complementar, 
consolidando o patrimônio dos pa�icipantes e assegurando a rentabilidade do 
PLANJUS a índices mais vantajosos que os oferecidos pelo mercado.

Durante a Semana Institucional, nosso consultor esteve à disposição dos 
magistrados no TRT 9 para atendimento e consultoria personalizada. 

Alexandre dos Santos, consultor exclusivo para a região, foi quem 
apresentou o PLANJUS aos magistrados.



EDUCAÇÃO FINANCEIRA COM A PROFESSORA 
MYRIAN LUND

Bem-vindo ao 5º módulo do curso de Educação Financeira com a Professora 
Myrian Lund. Desta vez, a especialista dá dicas de como eliminar gastos 
desnecessários e garantir uma reserva financeira ao fim de cada mês. Caso 
tenha perdido os outros módulos, basta acessar o nosso site para ler ou fazer 
o download. Boa leitura!

Sonhos e Objetivos de Vida

“Para cada dez moedas que colocarem em suas bolsas, não retirem para uso 
próprio mais do que nove. A bolsa começará a ficar estufada, e seu peso cada 
vez maior será uma fonte de prazer para as suas mãos e uma fonte de 
bem-estar para as almas”
(Arkad em O homem mais rico da Babilônia)

“Não sobra dinheiro!!!”  Você conhece essa frase?
É o que mais ouvimos. 

1) Realmente, se deixarmos para guardar dinheiro no final do mês, o que vai 
acontecer é que não vai ter dinheiro.
2) As “despesas necessárias” sempre crescerão para tornar-se igual a nossos 
rendimentos, a menos que façamos alguma coisa para inve�er essa tendência.
3) Todas as pessoas têm mais desejos do que podem satisfazer.

O dinheiro é limitado, da mesma forma que há limites para o tempo de uma viagem, 
há limites para o consumo à mesa de refeições, há limites para os prazeres da 
vida. E esses limites valem para todos, com pouco ou muito dinheiro. 

Po�anto, temos que limitar nossos gastos: não confundir despesas 
necessárias com desejos.

Ter um No�e, ter objetivos de vida, vai nos proporcionar condições, força e 
determinação para fazer mudanças nas despesas, e selecionar o que é 
realmente impo�ante para a nossa vida. Com ce�eza nos defrontaremos com 
alguns gastos que podem ser reduzidos e ou eliminados. 

O propósito de um orçamento familiar é ajudar a juntar dinheiro.

Vamos focar nos sonhos e objetivos de vidas e no que é impo�ante para 
atingi-los? Como? Fazendo sempre a pergunta. “Essa despesa é impo�ante, é 
necessária para eu atingir os meus sonhos?”

Com uma planilha controlada é possível guardar de 10 a 30% do seu salário. 
Por que 30%? Porque é quanto pode ser retirado sem perdermos qualidade de 
vida. Esses 30% têm vários significados:

a) 10% para o cu�o, 10% para o médio e 10% para o longo prazo;
b) 30% é o que você pode comprometer da sua renda num financiamento 
imobiliário;
c) 30% é o que você pode pagar de créditos consignados.

Segue aqui uma proposta: vamos voltar à nossa planilha e rever o que pode 
ser excluído? Com ce�eza vamos achar novos itens que podem ser 
eliminados. Eu faço isso mensalmente e me sinto recompensada.



CRONOGRAMA DE PALESTRAS ONLINE COM A PROFESSORA 
MYRIAN LUND

Além dos a�igos publicados mensalmente em nosso informativo, é possível acompanhar as palestras da Professora Myrian Lund ao vivo na internet. A cada mês, um 
novo tema para lhe ajudar a entender e pôr em prática os principais conceitos e dicas relacionados à Educação Financeira. Para pa�icipar, basta ficar de olho em 
nosso site ou em nossas redes sociais e fazer a inscrição através do link que dispomos próximo à data da palestra. Se ficou com alguma dúvida e quer fazer perguntas 
diretamente à Professora, é só escrever para o e-mail comunicacao@jusprev.org.br e enviar o seu questionamento. 

Setembro Como começar 
a juntar dinheiro

Aprendendo a investir
29/09 – 11h

Efeito dos juros compostos no correr do tempo
Quer ter sucesso? Vamos trabalhar em cima da planilha 
dos sonhos. A aplicação tem que estar de acordo com o 
horizonte de investimento e o pe�il

Novembro Previdência 
Complementar

Aposentadoria: previdência 
oficial e complementar
Como calcular
17/11 – 11h

Aposentadoria 
Previdência Abe�a x Fechada
Impo�ância do seguro complementar à Previdência
Balanço da sua previdência

Passo a passo do planejamento financeiro 
pessoal ou familiar

Dezembro
Alternativas à 
Previdência 
Complementar

Aplicações alternativas à 
uma Previdência 
Complementar: vantagens 
e desvantagens
08/12 – 11h

Quer contribuir mais do que 12% do salário bruto?
VGBL 
Fundo imobiliário 
NTN-B – Tesouro direto
Fundo de ações

Outubro Reserva de 
emergência

Como e onde fazer uma 
reserva de emergência
27/10 – 11h

Onde aplicar a reserva de emergência?

Ano Novo
Como se 
preparar 
para 2018

Planejando o ano de 2018
15/12 – 11h



ACOMPANHE A RENTABILIDADE DO PLANJUS

Fundos de
Investimento Patrimônio

Rentabilidade
Agosto/17 Ano(2017)

Bradesco FICFI
Multi JUSPREV

% CDI – JUSPREV Consolidado

Agosto
2017

118,84

172,79

Acumulado
2017

99,66

155,94% Poupança – JUSPREV Consolidado

R$ 56.505.110,19 0,96 7,70

SulAmérica JUSPREV
Ativo FI Mult R$ 61.083.708,71 0,90 7,78

SulAmérica (NTNB’s) R$ 49.632.918,65 1,01 6,39

Total JUSPREV R$ 167.221.735,55 0,95 7,32 99,99%

0,01%

Renda fixa 99,99%

Renda variável 0,01%

Acompanhe a rentabilidade do seu plano de Previdência Complementar, o PLANJUS. A JUSPREV disponibiliza periodicamente tabelas com a rentabilidade de cada 
gestor de ativos. Para o mês de agosto, nosso resultado consolidado foi de 0,95%, o equivalente a 118,84% da pe�ormance do CDI para o mesmo período. 



JUSPREV estará presente na 38ª edição do 
Congresso Brasileiro dos Fundos da Previdência 
Complementar Fechada

Com o título de “Uma Nova Realidade: Previdência Complementar para Todos”, a 38ª edição do maior evento do país da indústria de entidades fechadas de previ-
dência pretende priorizar a discussão de respostas e propostas para abrir o futuro do sistema. O Congresso Brasileiro dos Fundos da Previdência Complementar 
Fechada irá promover uma grande mobilização não apenas dos atuais pa�icipantes do sistema, mas também de empresários, representantes de instituições de 
classe e mercados, sindicatos e governo para incentivar o crescimento da previdência complementar fechada.

Serão apresentadas propostas de novos produtos e desenhos de planos mais adaptados às necessidades dos trabalhadores das novas gerações para voltar a 
alavancar o desenvolvimento dos planos e entidades. O sistema tem um grande potencial de crescimento gerado a pa�ir da discussão da Reforma da Previdência.
“Temos um grande potencial de crescimento. Temos estudos que mostram que o sistema pode passar de 2,5 milhões de pa�icipantes para 15 milhões em um cu�o 
prazo. Isso está dentro do planejamento estratégico da Abrapp”, diz o Presidente da Abrapp, Luís Ricardo Marcondes Ma�ins. Ele acredita que é possível saltar dos 
3% da população economicamente ativa para 16%. E para isso, a Abrapp trabalha em uma série de propostas que estão sendo levadas e apresentadas ao CNPC - 
Conselho Nacional da Previdência Complementar.

Para que a previdência complementar fechada se efetive como pa�e da solução para a questão previdenciária no Brasil é urgente uma agenda de fomento, tanto 
por meio de incentivos às empresas, instituições de classe e pessoas, quanto pela criação de novos produtos e estruturas que possibilitem tal expansão. O 
Congresso deverá reunir um público de 3000 pessoas no período de 4 a 6 de outubro de 2017 em São Paulo, no Transamérica Expo Center.




