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3º Treinamento da JUSPREV reúne colaboradores e 
diretores das Associações Instituidoras em Curitiba

Entre os dias 25 e 27 de abril, a JUSPREV realizou o 3º Treinamento para Capacitação de Funcionários e Diretores das Associações Instituidoras. O evento reuniu mais de 30 
pa�icipantes no Hotel Mabu, em Curitiba. 

A abe�ura do treinamento foi realizada pela Diretoria Executiva da JUSPREV, formada pela Diretora-Presidente, Antonia Lélia Neves Sanches, o Diretor Administrativo-Financeiro, Jair 
Eduardo Santana e o Diretor Jurídico e de Benefícios, Marcio Humbe�o Gheller.

No primeiro e segundo dia de treinamento, os pa�icipantes receberam informações sobre a impo�ância da JUSPREV no cenário previdenciário brasileiro, relacionamento com as 
instituidoras, tabela progressiva e regressiva e vantagens do PLANJUS, que é o Plano de Benefícios Previdenciários da Entidade. Os temas foram apresentados pela gerente da 
JUSPREV, Deborah Maggio. 

“O treinamento foi muito impo�ante para alinharmos informações sobre a JUSPREV junto com nossas Associações Instituidoras. Preparamos um conteúdo para apresentar o cenário 
da previdência complementar e mostrar a impo�ância da JUSPREV neste contexto, além de explicar detalhes do funcionamento operacional da JUSPREV e apresentar a equipe, 
estreitando ainda mais o nosso relacionamento com as instituidoras”, destacou Deborah, gerente da Entidade. 



3º Treinamento da JUSPREV reúne colaboradores e 
diretores das Associações Instituidoras em Curitiba

Durante o treinamento, a especialista em Finanças, professora Myrian Lund, realizou uma palestra sobre educação financeira e previdenciária, com dicas sobre como cuidar da saúde 
financeira. A palestra está disponível, na íntegra, na página da JUSPREV no Facebook: facebook.com/jusprev. 

No dia 26 também foi realizado o treinamento operacional, com o objetivo de detalhar os processos internos, como preenchimento de proposta, Po�al Meu Futuro, declarações, 
apo�es e formas de pagamento. Os assuntos foram apresentados pela coordenadora de relacionamento da JUSPREV, Glaucia Murça, e o Assistente Operacional da JUSPREV, Leandro 
Kormann.

No terceiro dia aconteceram as apresentações de setores da JUSPREV: Tecnologia da Informação, Investimentos e Comunicação. O evento finalizou com uma dinâmica entre os 
pa�icipantes, que foram desafiados a registrar cinco vantagens do PLANJUS e cinco motivos pelos quais indicariam a JUSPREV. 

 “Cada um que representa as Associações Instituidoras deve passar por essa experiência. É um momento de formação para podermos transmitir para nossos associados o que é 
realmente a JUSPREV e quais são os seus benefícios”, disse o presidente da AMPAC, Franscisco José Maia Guedes, que pa�icipou do evento. 

“A capacitação é de suma impo�ância para as instituidoras. Saímos com novas ideias e informações sobre a JUSPREV para nossos associados. A ALMAGIS quer sempre a melhor 
condição para seus associados e precisamos mostrar as vantagens e segurança que temos na JUSPREV”, destacou o presidente da ALMAGIS, Ney Costa Alcântara de Oliveira. 



Acesse 
o Relatório Anual
de Informações - 2017

Já está disponível o Relatório Anual de Informações (RAI) da 
JUSPREV – Exercício 2017. O documento traz diversas 
informações impo�antes da sua previdência 
complementar, como política de investimentos, situação 
patrimonial, situação atuarial do PLANJUS, números da 
JUSPREV, entre outros dados.

Por meio do RAI, é possível conhecer também as 
demonstrações contábeis da Entidade e relatórios de 
investimentos das Assets em 2017. 

Baixe o documento aqui:
h�p://www.jusprev.com.br/wp-
content /uploads/2012/06/
rai2017jusprev.pdf  

http://www.jusprev.com.br/wp-content/uploads/2012/06/rai2017jusprev.pdf


Po�al Meu Futuro: veja todas as informações 
da sua previdência complementar

Os pa�icipantes da JUSPREV podem acessar as informações detalhadas 
sobre a situação da sua previdência complementar. No Po�al Meu futuro, 
que é o acesso exclusivo para pa�icipantes, é possível visualizar e 
atualizar os dados cadastrais, verificar o valor das contribuições 
contratadas para o seu plano de benefícios, o histórico das contribuições, 
o extrato periódico, o informe de rendimentos, simulação e solicitação de 
apo�es, entre outras informações.

Caso não esteja com a sua senha de acesso, envie um e-mail para a 
Central de Relacionamento com o Pa�icipante: 
relacionamento@jusprev.org.br. 

Acesse aqui o Po�al Meu Futuro:
h�ps://www.meufuturo.net.br/jusprev/



JUSPREV pa�icipa de seminário
sobre previdência complementar da AGMP 

No dia 20 de abril, o Vice-presidente da AMB e Membro do Comitê de Investimentos da JUSPREV, Francisco Borges Ferreira Neto, e a gerente da 
JUSPREV, Deborah Maggio, pa�iciparam como palestrantes do Seminário “Discutindo a Previdência Complementar”, realizada pela Associação 
Goiana do Ministério Público (AGMP), que é uma das 63 Associações de Classe Instituidoras da JUSPREV. Também realizaram o evento a 
Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (ASMEGO) e Escola Superior do Ministério Público de Goiás.

Na ocasião, Francisco Borges e Deborah Maggio apresentaram a Previdência Associativa do Ministério Público, da Justiça Brasileira e dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil e os benefícios do Plano de Benefícios Previdenciários da Entidade, o PLANJUS. O seminário contou 
com a presença de promotores de justiça, membros do judiciário, delegados de polícia e outros servidores públicos. 

Além da palestra sobre a JUSPREV, o evento abordou diversas questões sobre a previdência, como o regime de previdência complementar, seu 
impacto para os servidores, as vantagens e desvantagens da migração, além de outros assuntos como previdência privada e mercado financeiro.



JUSPREV é apresentada no Workshop 
sobre Previdência Complementar do Servidor Público

O consultor da JUSPREV, Alexandre dos Santos, foi um dos palestrantes do Workshop sobre Previdência Complementar do Servidor Público, 
realizado pela Escola da AGU de Goiás, em parceria com a Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (ANAFE). A Associação de Classe 
faz pa�e do Colégio de Instituidoras da JUSPREV, que é composto atualmente por mais de 60 entidades de todo o país. 

Durante o evento, Alexandre apresentou a JUSPREV, os benefícios, as vantagens e os números atuais da Entidade. Em dez anos de funcionamento, 
já são aproximadamente 3 mil pa�icipantes e mais de 200 milhões em patrimônio administrado. A JUSPREV também ocupa a 6ª posição no 
ranking das maiores Entidades Fechadas de Previdência Complementar da Previc. 



Investimentos: 
Quais são as modalidades?

No a�igo deste mês, a especialista em finanças, Myrian Lund, aborda as diferentes formas de investir. Além de ter uma previdência complementar, é possível variar os seus investi-
mentos. Confira: 

Temos explorado bastante a necessidade de poupar para atingir os sonhos e objetivos de vida no cu�o prazo, médio prazo e longo prazo.

Mas não basta poupar, precisamos investir os recursos para não perdermos poder de compra.

No Brasil, os investimentos conservadores rendem acima da inflação, inclusive a poupança, sendo que uns mais, outros menos, o que nos leva a conhecer e buscar uma diversificação 
dos investimentos ainda que na modalidade renda fixa.

A seguir apresentamos uma relação dos principais investimentos financeiros no Brasil.

Bancos

Emprestar e
receber juros

Entrar de sócio
em um negócio

Entregar 
dinheiro para

um gestor

você negocia taxa

você escolhe o negócio

gestor escolhe e negocia

Cooperativas

Governo

Empresas

Ações

Fundo Renda Fixa

Multimercado

Fundo Ações

Fundo Cambial



Operamos em Renda Fixa sempre que pactuamos uma taxa e um prazo pelo nosso dinheiro. Na verdade, estamos emprestando o 
dinheiro para Bancos, Cooperativas, Governo ou Empresas.

Os Bancos oferecem para os seus correntistas Poupança, CDB (Ce�ificado de Depósito Bancário, LCI (Letra de Crédito do Agronegócio) 
e LCA (Letra de Crédito do Agronegócio), todos garantidos pelo FGC (Fundo Garantidor de Crédito) até R$ 250.000,00/CPF ou CNPJ, em 5 
diferentes instituições financeiras.

As cooperativas de crédito oferecem RDC (Recibo de Depósito Cooperativo) aos seus associados, também garantido pelo FGCoop 
(Fundo Garantidor Cooperativo) até R$ 250.000,00/CPF ou CNPJ. As cooperativas do Sicredi e do Sicoob oferecem, também, poupança e 
LCA, por contarem um banco associado.

Quando operamos no Tesouro Direto estamos emprestando nosso dinheiro para o Governo. Não tem garantia específica, pois é 
considerado o investimento de menor risco no Brasil. Neste caso temos três indicadores: Selic diária (para o cu�o prazo), prefixado 
(médio prazo) e IPCA + juros (longo prazo).

Ao emprestar dinheiro para empresas, estamos adquirindo debênture, onde a rentabilidade  costuma ser maior que os demais 
investimentos em renda fixa, porque temos presente o risco de crédito. Neste caso é necessário conhecer o rating da empresa, 
especificamente a nota atribuída por uma agência de risco para aquela operação. Aqui encontramos duas modalidades de rentabili-
dade: indexado ao CDI e IPCA+juros.

A diversificação entre os produtos acima proporciona ao investidor um ganho, no médio e longo prazo, superior em detrimento de ficar 
nos investimentos mais conservadores indexados à taxa da economia CDI/SELIC. 

A atenção deve estar dirigida também para os investimentos em áreas de interesse do governo, cujos títulos ficam isentos de 
imposto de renda para Pessoa Física, como títulos imobiliários (LCI), títulos do agronegócio (LCA) e debêntures (somente as que 
sejam classificadas como incentivadas). Neste caso, o rendimento é valoroso. Vale a pena estar atento!

Nos próximos informativos iremos detalhar os investimentos aqui mencionados, renda fixa, renda variável e fundos. 

Investimentos: 
Quais são as modalidades?



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

Fundos de
Investimento Patrimônio

Rentabilidade
Março/18 Ano (2018)

Icatu Vangu Fic Fi 
Mult Cred Priv 

JUSPREV

% CDI – JUSPREV Consolidado

Março
2018

Acumulado
2018

121,72

167,84

130,16

173,86% Poupança – JUSPREV Consolidado

R$ 66.130.658,69 0,57% 1,92%

SulAmérica JUSPREV
Ativo FI Mult R$ 65.582.676,11 0,62% 1,75%

SulAmérica (NTNB’s) R$ 61.060.535,50 0,76% 2,54%

Total JUSPREV R$ 192.773.870,30 0,65% 2,07%
99,63%

0,37%

Renda fixa 99,63%

Renda variável 0,37%

Acompanhe a rentabilidade do PLANJUS

Acompanhe a RENTABILIDADE do seu plano de Previdência Complementar, o PLANJUS. Para o mês de MARÇO, 
nosso resultado consolidado foi de 0,65%, o equivalente a 121,72% da pe�ormance do CDI para o mesmo período. 
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