


AMPEP é a mais Nova Instituidora da JUSPREV

Após criteriosa análise, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) deferiu a aprovação da Associação do Ministério Público do Pará 
(AMPEP) como a mais nova instituidora da JUSPREV.

Desde 15 de setembro, a AMPEP se juntou às outras 56 associações de carreiras públicas que já compunham o Colégio de Instituidoras, um impo�ante Órgão 
Colegiado da JUSPREV. Agora, o Colégio de Instituidoras conta com 57 associadas à JUSPREV.

“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 Maggio, Gerente Geral da JUSPREV.

Criada em 2007, por uma fo�e rede de instituidoras, a JUSPREV é a Previdência Associativa do Ministério Público, da Justiça Brasileira e dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal do Brasil. Foi pensada especialmente para atender às necessidades dos membros de carreiras públicas, inclusive dos já aposentados, e de seus 
familiares, desde os recém-nascidos. Também podem pa�icipar da JUSPREV pessoas próximas, indicadas pelos associados titulares.

Em visita recente à AMPEP, o consultor Fabio Roger e a Gerente Geral Deborah Maggio foram recebidos pelo Presidente da Associação, Manoel Murrieta (à direita).



JUSPREV Presente no
Encontro da APAMAGIS

A JUSPREV esteve presente no Encontro de Associados da APAMAGIS, realizado em 
Atibaia, em 16 de setembro. A Gerente Geral da JUSPREV, Deborah Maggio, fez uma 
breve explanação para Diretores e Associados presentes, demonstrando as vanta-
gens de aderir ao PLANJUS, o Plano de Benefícios Previdenciários instituído pela 
JUSPREV.

A APAMAGIS é uma das 57 instituidoras da JUSPREV e está fomentando a divulgação 
do plano de benefícios em todos os seus eventos para seus associados. 

Ações como esta fazem pa�e do compromisso assumido pela atual gestão de 
tornar a JUSPREV ainda mais evidente no cenário nacional da previdência comple-
mentar, consolidando o patrimônio dos pa�icipantes e assegurando a rentabili-
dade do PLANJUS a índices mais vantajosos que os oferecidos pelo mercado.
 

JUSPREV apresenta PLANJUS durante o Encontro 
Estadual da Magistratura de Mato Grosso do Sul

Durante o Encontro Estadual da Magistratura de Mato Grosso do Sul, realizado nos 
dias 21 e 22 de setembro, em Bonito (MS), a Diretora-Presidente da JUSPREV, 
Antonia Lélia Neves Sanches, e a Gerente Geral, Deborah Maggio, proferiram 
palestra a respeito dos benefícios do PLANJUS a todos os associados da 
Associação dos Magistrados do Mato Grosso do Sul, instituidora da JUSPREV.

Estavam presentes diversas autoridades, entre elas o Ministro do STF, José Antonio 
Dias Toffoli e os conselheiros do CNJ Maria Tereza Uille Gomes e Henrique Ávilla. 

Segundo Fernando Cury, Presidente da AMAMSUL, o evento teve como objetivo 
discutir questões relacionadas ao Poder Judiciário e a relação entre os três 
poderes. “É uma forma de reciclar, discutir o futuro da Justiça e questões do Poder 
Judiciário”, disse o Presidente.

Antonia Lélia Neves Sanches, Diretora-Presidente da JUSPREV, palestrou
sobre o PLANJUS para as autoridades e convidados presentes no evento.

Com a presença de Diretores e Associados, 
Deborah Maggio apresentou o PLANJUS.



JUSPREV no XXII Congresso Nacional 
do Ministério Público

O XXII Congresso do Ministério Público, realizado entre 27 e 29 de setembro, 
em Belo Horizonte (MG), teve três dias de intensas atividades. O evento, que 
foi organizado pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público 
(Conamp) e pela Associação Mineira do Ministério Público (AMMP), reuniu 
representantes do MP de todos os Estados da Federação. O tema escolhido, 
“Três décadas da Constituição Federal de 1988: os novos desafios do 
Ministério Público”, teve como objetivo promover uma discussão relevante 
para o aprimoramento da atuação da classe em todo o país.

 JUSPREV esteve presente desde o primeiro dia do Congresso. Durante todo o 
evento, a Gerente Geral, Deborah Maggio e os consultores previdenciários 
Alexandre dos Santos e Carolina Dutra trabalharam na divulgação do PLANJUS 
– o plano de benefícios previdenciários da JUSPREV.

O objetivo da ação foi fomentar a adesão de novos pa�icipantes através de 
uma campanha pontual que incluiu distribuição de materiais publicitários, 
realização de consultorias personalizadas e so�eio de brindes entre os visitantes.

Conselho Fiscal realiza 
reunião em Curitiba

Foi realizada, no dia 02 de Outubro, a reunião do Conselho Fiscal da JUSPREV. O 
encontro aconteceu na sede da entidade, em Curitiba. Estavam presentes o 
Presidente do Conselho, Julio Cesar Zem Cardozo, e os Conselheiros Fabio 
Costa Gonzaga, Lineu Bonora Peinado e Luiz Felipe de Miranda Cheib. Também 
pa�iciparam da reunião Deborah Maggio, Gerente Geral da JUSPREV, Allan 
Nogueira (Coordenador Econômico e Financeiro da JUSPREV), Jessyca Traldi 
(Assistente Financeira da JUSPREV) e Alexandre Ferrari de Souza (Contabili-
dade UNITBPO).

O Conselho Fiscal é formado por representantes indicados pelas próprias 
instituidoras que compõem a JUSPREV, e tem como objetivo acompanhar e 
fiscalizar as ações praticadas pela entidade. 

Carolina Dutra, Deborah Maggio (ao centro) e Alexandre dos Santos distribuíram 
brindes e apresentaram aos pa�icipantes do Congresso as vantagens do PLANJUS.

O Conselho Fiscal é formado por representantes indicados pelas próprias 
instituidoras que compõem a JUSPREV



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

Com o tema “Uma Nova Realidade: Previdência Complementar para Todos”, a 38ª edição do maior evento brasileiro de entidades fechadas de previdência priorizou a discussão 
de respostas e propostas para abrir o futuro do sistema. O Congresso Brasileiro da Previdência Complementar Fechada promoveu uma grande mobilização não apenas dos 
atuais pa�icipantes do sistema, mas também de empresários, representantes de instituições de classe e mercados, além de sindicatos, e Governo.

Representando a JUSPREV, pa�iciparam do evento o Conselheiro Deliberativo Gildenor Eudócio de Araújo Pires Junior, o Diretor Jurídico e de Benefícios, Marcio Humbe�o Gheller, 
os membros do Comitê de Investimentos Felipe Locke Cavalcanti, Francisco Borges, Maurício Trevisan e Miguel Nôvo, além da Gerente Geral da entidade, Deborah Maggio.

Durante o Congresso foram 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 instituição, Luís Ricardo Marcondes Ma�ins. Ele acredita que é possível saltar dos 3%, da população 
economicamente ativa, para 16%. 

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, que foi realizado em 
São Paulo, no Transamérica Expo Center, reuniu um público de 3000 pessoas durante os três dias do evento.

A 38ª edição do Congresso reuniu representantes do setor, empresários e 
membros do governo durante três dias de evento em São Paulo.

Maurício Trevisan (à esquerda), Deborah Maggio, Felipe Locke Cavalcanti, 
Francisco Borges, Marcio Humbe�o Gheller, Gildenor Eudócio de Araújo Pires 
Júnior e Miguel Nôvo representaram a JUSPREV.



Bem-vindo ao 6º módulo do curso de Educação Financeira com a Professora 
Myrian Lund. No módulo anterior, vimos como se organizar financeiramente 
para ter uma reserva financeira e manter o orçamento familiar equilibrado. 
Desta vez, a especialista ensina como fazer uma reserva para o caso de 
emergências e imprevistos. Caso tenha perdido os outros módulos, basta 
acessar o nosso site para ler ou fazer o download. Boa leitura!

Reserva de Emergência

Devemos juntar dinheiro para constituir três reservas, denominadas Reservas 
Financeiras e que são constituídas por:

• Emergência
• Aposentadoria
• Sonhos

Vamos falar hoje sobre a Reserva para Emergências e Imprevistos. 
Imprevistos não significam apenas coisas ruins, como logo nos vem à mente, 
como doença, acidente, ou outros. Podem ser coisas boas, como, por exemplo, 
viajar para pa�icipar do casamento de um amigo querido, que você não vê há 
muito tempo, em outra cidade.  Esse convite surgiu de repente e você não 
estava esperando. Se tiver dinheiro na reserva de emergência poderá custear 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA COM A PROFESSORA 
MYRIAN LUND

esta viagem imprevista. Caso contrário, poderá não comparecer por falta de 
dinheiro ou ter que contratar um empréstimo não programado.

O valor desta reserva deve ser suficiente para cobrir o seu custo de vida de 6 
a 12 meses, em média. Inicie com a meta de 1 a 3 salários de reserva de 
emergência.

Aprendemos, no módulo passado, que para juntar dinheiro tem que fazê-lo no 
dia que entra na sua conta. Se for esperar o final do mês, dificilmente vai 
sobrar alguma coisa ou o valor que você desejaria. Neste módulo, ao focar 
reserva de emergência temos que pensar onde aplicá-la, onde investi-la.

A reserva de emergência deve ficar em produtos de liquidez diária, ou seja, 
escolher entre os disponíveis o que rende mais. 

A principal recomendação é buscar uma rentabilidade superior a 90% do CDI 
(90% da taxa da economia em vigor). O CDI atual está em 8,14% ao ano.



Poupança antiga Se o depósito foi feito antes de 04/05/2012 está rendendo TR+0,5% am., ou seja, aproximadamente 90% do CDI.

Se o depósito foi feito após 04/05/2012 está rendendo 70% da taxa Selic, aproximadamente 80% do CDI.

Verifique com o seu gerente a rentabilidade: deve estar, no mínimo, a 90% do CDI.

Verifique qual o percentual do CDI, não último mês, mas nos últimos 12 meses e 24 meses.

Se você escolher uma corretora independente, sem taxa de administração, o ganho é de aproximadamente 
92% do CDI, se precisar sacar. Se levar até o vencimento, rende 95% do CDI.

CDB no banco ou RDC 
na cooperativa de crédito

Fundo de Renda Fixa 
ou Fundo DI

Poupança nova

Tesouro Direto

Obs.: os produtos acima estão considerando a taxa bruta, antes do imposto de renda, inclusive a poupança, para que possa ser comparada com os demais.

RESERVA DE EMERGÊNCIA
Vejamos abaixo alguns produtos:
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RENTABILIDADE PLANJUS – SETEMBRO 2017

Fundos de
Investimento Patrimônio

Rentabilidade
Setembro/17 Ano (2017)

Bradesco FICFI
Multi JUSPREV

% CDI – JUSPREV Consolidado

Agosto
2017

97,25

124,03

Acumulado
2017

99,45

153,05% Poupança – JUSPREV Consolidado

R$ 56.736.262,40 0,65 8,40

SulAmérica JUSPREV
Ativo FI Mult R$ 63.490.110,96 0,65 8,49

SulAmérica (NTNB’s) R$ 49.905.913,75 0,55 6,97

Total JUSPREV R$ 170.122.287,11 0,62 7,98 0%

0,0O%

Renda fixa 100%

Renda variável 0%

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 setembro, nosso resultado consolidado foi de 0,62%, o equivalente a 97,25% da pe�ormance do CDI para o mesmo período. 




