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Integrantes dos Órgãos Colegiados da JUSPREV se reúnem 
na Associação Mineira do Ministério Público

No dia 16 de março aconteceu na sede da Associação Mineira do Ministério Público (AMMP) a reunião dos Órgãos Colegiados da JUSPREV. Pa�iciparam do evento integrantes 
do Colégio de Instituidoras, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos e Diretoria Executiva da Entidade. 

Durante a reunião foi apresentado o Relatório de Acompanhamento das Políticas de Investimentos referente ao 4º trimestre de 2017, elaborado pela Aditus Consultoria 
Financeira, além da explanação sobre a gestão dos ativos, rentabilidade consolidada e apresentação das demonstrações atuariais e alteração no Estatuto da JUSPREV. 

Também foi aprovado o parecer emitido pelo Conselho Fiscal e manifestação do Conselho Deliberativo sobre as demonstrações contábeis, notas explicativas, parecer da 
auditoria externa e parecer atuarial e do balanço, referentes ao período de 2017. 

Conselho Fiscal – No mesmo dia, no período da manhã, integrantes do Conselho Fiscal se reuniram na AMMP para análise dos documentos contábeis e fiscais, relatório de 
acompanhamento de políticas de investimento, demonstrações atuariais e aprovação das contas da JUSPREV. Os documentos podem ser consultados pelas Associações 
Instituidoras, no acesso restrito destinado no site (www.jusprev.org.br) 



Baixe a ca�ilha com 
orientações sobre o 
preenchimento da 
Declaração do IR

O prazo para enviar a Declaração do Imposto de Renda 2018 
segue até o dia 30 de abril. Para ajudar os pa�icipantes no 
preenchimento correto da declaração, a JUSPREV 
desenvolveu uma ca�ilha exclusiva com orientações sobre 
como inserir os dados da previdência complementar no 
sistema da Receita Federal. 

A ca�ilha pode ser baixada aqui: 
h�p://www.jusprev.com.br/?p=10411



JUSPREV apresenta alteração no Estatuto

ALTERAÇÃO NO ESTATUTO DA JUSPREV

Em atendimento ao princípio da transparência preceituado no a�igo 7° da Lei Complementar n.° 109/2001, a JUSPREV divulga aos seus 
pa�icipantes e assistidos o quadro com a proposta de alteração no estatuto da entidade. Confira o quadro comparativo com a alteração:

ESTATUTO
Situação atual

ESTATUTO
Situação Proposta

CAPÍTULO V – DA ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL DO JUSPREV

Seção IV – DA DIRETORIA EXECUTIVA

A�. 44. Compete à Diretoria 
Executiva, como órgão colegiado:

Seção IV – DA DIRETORIA EXECUTIVA

A�. 44. Compete à Diretoria Executiva, 
como órgão colegiado:

Mantida a redação

Mantida a redação

Mantida a redação

CAPÍTULO V – DA ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL DO JUSPREV

Justificativa

III – apresentar aos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, para análise, no 

mês de fevereiro de cada ano, as 
demonstrações contábeis e 

financeiras, as avaliações atuariais 
anuais e os Planos de Custeio, 

acompanhados dos necessários 
pareceres;

III – apresentar aos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal, para análise, no mês de março de 
cada ano, as demonstrações contábeis e 

financeiras, as avaliações atuariais anuais e 
os Planos de Custeio, acompanhados dos 

necessários pareceres;

Alterado para o mês de março, tendo 
em vista que a documentação a ser 

analisada pelos conselhos é 
disponibilizada apenas no referido 
mês. Assim, adequa-se o texto às 

práticas da entidade.



AMATRA 12 é a nova Instituidora da JUSPREV

A Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 12ª Região é a nova integrante do Colégio de Instituidoras da JUSPREV. 
Com a Entidade de Classe, o órgão colegiado passou a ser formado por 61 Associações de carreiras públicas de todo o país. 

A AMATRA 12 foi fundada em 1982 e defende os interesses e as prerrogativas dos Magistrados do Trabalho congregados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª 
Região. Sua sede é em Florianópolis, onde seus associados se reúnem para debater questões político-institucionais relevantes, notadamente aquelas ligadas à 
evolução, democratização e transparência da Justiça do Trabalho. 

As ações da Entidade de Classe buscam a valorização e o ape�eiçoamento do Poder Judiciário, a manutenção das instituições democráticas, a preservação do 
Estado de Direito e a consecução da Justiça Social.

É associado (a) da AMATRA 12? 
Agende uma consultoria com a JUSPREV pelo e-mail: consultoria@jusprev.org.br.



JUSPREV é apresentada na Associação dos 
Defensores Públicos do Paraná

Com o objetivo de apresentar a JUSPREV aos Defensores Públicos do 
Estado do Paraná, a gerente da Entidade, Deborah Maggio, esteve 
presente na sede da Associação dos Defensores Públicos do Paraná 
(ADEPAR) no dia 03 de março, data na qual foi realizada a 
assembleia geral dos defensores públicos. Na ocasião, Deborah 
apresentou os principais benefícios oferecidos pela JUSPREV e a 
impo�ância de aderir uma previdência para garantir um futuro com 
segurança e tranquilidade. 

Durante a reunião, Deborah destacou que a JUSPREV é atualmente a 
maior união formal de Associação de Carreiras Públicas do país. A 
Entidade conta com 61 Associações de Classe em seu Colégio de 
Instituidoras. Em dez anos de funcionamento, já administra um 
patrimônio de mais de 189 milhões e tem cerca de três mil 
pa�icipantes em todo o país. A Entidade nasceu da união das 
associações de classe para oferecer um benefício aos seus 
associados, conferindo segurança para todos os momentos.

Assembleia da Adepar, realizada no dia 03 de março.



JUSPREV presente no VIII Encontro Estadual 
de Aposentados e Pensionistas da ANFIP-MG

No dia 09 de março, a consultora da JUSPREV, Carolina Dutra, esteve presente no VIII Encontro Estadual de Aposentados e Pensionistas da 
ANFIP-MG para apresentar a Previdência Associativa e os benefícios do plano previdenciário da Entidade, o PLANJUS. O evento da ANFIP-MG 
aconteceu na cidade de Caxambu (MG). Na ocasião, Carolina também prestou consultoria para todos os interessados em aderir à JUSPREV. 

Da esquerda para a direita, Vice-presidente de Assuntos da Seguridade Social da ANFIP, Dr. Décio Bruno Lopes, a 
consultora da JUSPREV, Carolina Dutra, a presidente da ANFIP-MG, Ana Lucia Guimarães Silva 
e a Vice-presidente de política de classe da instituição, Ilva maria Franca Lauria.

Carolina Dutra, Consultora da JUSPREV, durante apresentação na ANFIP-MG



JUSPREV é apresentada 
na ANADEP

A JUSPREV foi apresentada na Associação Nacional dos Defensores Púbicos, a ANADEP. Durante a Assembleia Extraordinária da instituição, que 
aconteceu no dia 14 de março, o consultor da JUSPREV, Alexandre dos Santos, falou sobre como funciona a previdência associativa e suas 
vantagens. Também abordou o papel das Associações Instituidoras e como as Associações estaduais dos Defensores Públicos podem integrar 
o Colégio de Instituidoras da JUSPREV. O evento foi realizado na sede da ANADEP, em Brasília. 



Educação Financeira: 
Como os casais podem fazer o planejamento financeiro?

Já pensou em qual é a melhor forma de um casal iniciar o planejamento financeiro? Será que é melhor uma conta junta ou separada? Falar em finanças 
envolve os planos e sonhos de cada um. No a�igo do mês, a especialista em finanças, Myrian Lund traz dicas que podem ajudar nessa organização. Confira:

Casal: conta corrente junta ou separada? - Este é um tema bastante controverso. Então vamos simplificar a análise para que cada casal tome a 
melhor decisão. Na verdade, temos dois enfoques:

a) Enfoque estratégico – é a forma como as finanças do casal é direcionada. É muito impo�ante que os dois caminhem na mesma direção, com 
os mesmos sonhos e objetivos de vida para o cu�o, médio e longo prazo. É isso é que vai permitir que o casal enriqueça, que atinja as metas e 
os desejos. Vamos escrever, em família, nossos sonhos? Veja a planilha que disponibilizamos para você no site da JUSPREV. www.jusprev.org.br

b) Enfoque operacional – este é o mais difícil, pois lida com as formas de tomar as decisões de consumo, de poupança e de investimento no dia 
a dia. São quando aparecem as brigas! Minha primeira recomendação é que leiam o livro de Daniel Kanheman: Rápido e Devagar: duas formas de 
pensar. Alguns aspectos impo�antes:

1. Autoconhecimento - As pessoas são diferentes, umas mais racionais, pensam mais antes de tomar uma decisão; outras 
mais intuitivas, emocionais, tomam as decisões na hora, sem refletir muito e avaliar as consequências.

2. Regras de bolso - Cada um deve ser responsável por cuidar do seu próprio dinheiro do dia-a-dia, utilizando limites de ca�ão 
de crédito e cheque especial de acordo com as suas características pessoais. Evite situações ou ferramentas que podem fazer 
você gastar mais que o necessário. 

3. Sonhos – como os sonhos são comuns, o casal agora, sim, pode fazer a conta conjunta e investir de forma a fazer o dinheiro 
crescer mais rápido, com custos mais baratos e um volume que permita a diversificação em ativos diferentes.



Tem dúvidas sobre este tema? Envie suas questões para comunicacao@jusprev.org.br. 

4. Aposentadoria: 

I. Se os dois trabalham é impo�ante que cada um faça a sua aposentadoria separadamente. Não juntamos dinheiro da aposentadoria com 
os demais investimentos, pois ela deve ser tratada independentemente para o bem-estar de cada um, ou do casal, na idade mais avançada. 

II. Entretanto, se um dos cônjuges não trabalha, este assunto precisa ser definido entre o casal, pois, no momento atual, a previdência 
privada complementar passou a ser de vital impo�ância para todo indivíduo. O ideal é que o cônjuge que trabalha faça depósitos mensais 
numa Previdência para aquele que cuida dos afazeres domésticos, por exemplo.

“ Como planejadores financeiros estimulamos os casais a pensarem no futuro, seja por conta de uma separação ou de uma 
mo�e não esperada. O que está em jogo aqui é a tranquilidade do casal e, não, se o evento vai ou não ocorrer, até porque são 
situações que não temos como prever. O melhor é estar sempre preparado. ”

Myrian Lund  



Veja abaixo como foi a rentabilidade do PLANJUS no mês de fevereiro. O resultado consolidado foi de 0,55%, o 
equivalente a 134,25% da pe�ormance do CDI para o mesmo período. Confira no site da JUSPREV o relatório 
completo em “Nossos Números”, Rentabilidade.

Para mais detalhes, consulte as lâminas de Investimentos disponibilizadas em nosso site.

Fundos de
Investimento Patrimônio

Rentabilidade
Fevereiro/18 Ano (2018)

Icatu Vangu Fic Fi 
Mult Cred Priv 

JUSPREV

% CDI – JUSPREV Consolidado

Fevereiro
2018

Acumulado
2018

119,16

138,71

134,25

176,29% Poupança – JUSPREV Consolidado

R$ 63.837.283,39 0,51% 1,35%

SulAmérica JUSPREV
Ativo FI Mult R$ 65.178.693,43 0,49% 1,12%

SulAmérica (NTNB’s) R$ 60.598.713,08 0,67% 1,76%

Total JUSPREV R$ 189.614.689,90 0,55% 1,41%
99,63%

0,37%

Renda fixa 99,63%

Renda variável 0,37%

Acompanhe a rentabilidade do PLANJUS
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