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A JUSPREV – Previdência Associativa do Ministério Público, da Justiça Brasileira e dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil
esclarece que, novamente, está sendo procurada por pessoas que receberam correspondências, de conteúdo duvidoso, em nome da
.
 
Nas últimas semanas foram recebidas inúmeras ligações e e-mails de aposentados de todo o Brasil que relatam terem recebido uma
correspondência com a logo da JUSPREV orientando-os a entrarem em contato com o subscritor destas, advogados, para liberação de
valores advindos de ação indenizatória de cunho previdenciário. Relatam que, ao entrarem em contato através dos telefones descritos na
correspondência, são orientados a depositarem valores relacionados às custas processuais em conta corrente cujos dados são

A JUSPREV procurou a Delegacia de Estelionato de Curitiba e registrou Boletim de Ocorrência para a elucidação dos fatos. A JUSPREV
alerta aos aposentados que a correspondência é falsa e está dando ampla divulgação aos fatos. Ainda sugere que os aposentados
registrem Boletim de Ocorrência na Delegacia de Estelionato e que não sejam realizados depósitos ou transferência de valores.

Em caso de dúvidas, a equipe da JUSPREV está disposição para prestar orientações através do telefone (41) 3252 3400 ou pelo e-mail

Abaixo segue o modelo da correspondência:

entidade. A JUSPREV informa que não é responsável por esses contatos, tratando-se de tentativas de golpe.

imediatamente fornecidos.

jusprev@jusprev.org.br

http://jusprev@jusprev.org.br
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Educação Financeira -
5 coisas que jovens não sabem sobre poupar
para aposentadoria (e deveriam saber)

fonte: www.infomoney.com.br

Encarar os altos e baixos da bolsa definitivamente envolve riscos, que podem se pagar ao longo do tempo.  Apesar de muitos investidores
estarem preocupados se encararão perdas, as pessoas mais jovens têm o luxo de ter tempo para se recuperar de eventuais perdas no
mercado de ações. Especialistas financeiros sugerem começar com pequenas quantidades para aumentar a confiança nos investimentos

Os hábitos de gastos que você forma nos seus 20 anos têm poder de afetar você até a aposentadoria. Pense em um café de US$ 5 dólares
todo o dia, ele se torna US$ 1.200 em um ano e US$ 6 mil gastos em café 5 anos. Esse dinheiro poderia ser aplicado em outras

O truque é evitar gastar em compras desnecessárias desde o começo da carreira. É possível controlar os gastos em aplicativos, ou até
mesmo em métodos mais tradicionais, como uma planilha de contas. Assim que souber onde o dinheiro está indo, será possível saber
onde cortar.

elatório de Investimentos

O Relatório de Investimentos completo que apresenta
o desempenho do mês de abril, já está atualizado
no site da JUSPREV.

Para acessar o Relatório completo, clique aqui. 

R

Fundos de
Investimento Patrimônio

Rentabilidade
Abr. 2015 Ano (2015)

Bradesco FICFI
Multi JUSPREV

DLM JUSPREV FIC FIM

Total JUSPREV

R$ 48.625.217,43

R$ 43.119.542,88

R$ 91.744.760,31

1,09%

0,92%

4,18%

3,56%

1,01% 3,87%

% CDI - JUSPREV Consolidado

% Poupança - JUSPREV Consolidado

Abr. 2015

106,41 %

165,57 %

Renda Fixa - 96,16%

Renda Variável - 3,85%

Composição

ocê sabia?

O Relatório Anual de Informações relativo ao exercício 2014, está disponível para leitura no site
da JUSPREV. O documento traz informações como as demonstrações contábeis, pareceres
atuariais, de auditorias, dos Conselhos Fiscal e Deliberativo, entre outras informações.

RELATÓRIO ANUAL

DE INFORMAÇÕES

2014
Clique aqui para acessar o RAI.

Com a crise que assola a economia global desde 2008, não é surpresa
que muitos jovens estão enfrentando um começo de vida complicado
na hora de poupar para a aposentadoria. Uma matéria do site
estadunidense Business  Ins ider  mostra  c inco coisas  que a
geração mais nova não sabe sobre poupar para a aposentadoria. 

1 - Você não deve escolher entre poupar para a aposentadoria e quitar

Quitar as dívidas é uma grande prioridade financeira para se ter, mas
é importante não negligenciar a poupança para a aposentadoria
nesse processo - é importante manter uma balança. É importante
cortar as dívidas que atrapalhem suas contas, como cartões de
crédito, por exemplo. Uma vez que as contas estejam sob controle, é
possível poupar muito mais para continuar pagando as contas e
 

Quanto mais suas economias crescerem, mais forte será o seu
montante total poupado. Por isso que é melhor começar a deixar seu
dinheiro guardado já com 20 anos e sem maiores responsabilidades,
como um financiamento imobiliário ou crianças. Especialistas
sugerem poupar ao menos 10% do salário todo ano para a
aposentadoria. É importante aumentar o total guardado conforme

Quanto mais se pensar na hora de poupar, menos vai se querer fazer isso.
Felizmente, existem opções de investimentos que permitem
que o dinheiro seja debitado automaticamente a conta, como a previdência
ou fundos de pensão, por exemplo. Assim, fica mais fácil guardar dinheiro
com disciplina todo mês.

suas dívidas

se preparar para o futuro.

2 - O tempo é seu amigo de verdade

se envelhece e se começa a ganhar mais.

3 - Poupar pode ser automático

4 - O mercado de ações não é tão assustador

antes de pular de cabeça.

5 - Hábitos financeiros saudáveis devem começar cedo

alternativas.

http://www.jusprev.com.br/wp-content/uploads/2012/06/Relat%C3%B3rio_Anual_2014-link2.pdf
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Num clima de grande reencontro, foi realizada na noite deste sábado (23) a sessão solene de abertura da XXV Convenção Nacional da
ANFIP, em Maceió (AL), momento marcado pela emoção de conhecer um pouco da cultura local, de reunir Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil de todo o país e de iniciar uma série de reuniões que definirão o futuro da Entidade. Na mesa de abertura, o presidente
da Afipal, André Vilaça, anfitrião do evento, e a presidente da ANFIP, Margarida Lopes de Araujo, receberam o ministro do Supremo

Também integraram a mesa de abertura o coordenador da mesa diretora do Conselho de Representantes, Ademar Borges; o coordenador
do Conselho Fiscal, Carlos Roberto Bispo; a presidente da Fundação ANFIP, Aurora Maria Miranda Borges, e Adriana Toledo, representando
o prefeito de Maceió, Rui Palmeira. Os presidentes do Mosap, Cobap, Sindifisco Nacional, Anprev, Fonacate e representantes
governamentais também acompanharam a cerimônia. O músico Eliezer Setton entoou o hino nacional, após a entrada das bandeiras dos

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, Ronaldo Medeiros, saudou a todos e citou o aspecto acolhedor e carinhoso com
que os alagoanos sabem receber. Medeiros citou ainda a entrega do título de cidadã alagoana concedido à presidente da ANFIP,
Margarida Lopes, na sexta-feira (22). "Que daqui saiam propostas que levem à Receita Federal do Brasil a fazer mais justiça social e a

A presidente Margarida Lopes de Araújo ressaltou a importância do evento, em Maceió, neste momento em que a Entidade completa
65 anos e por ser a última realizada fora de Brasília, onde, por decisão dos associados na Convenção Nacional de Manaus, em 2013, os
próximos eventos serão realizados. "Este evento representa o fim de um ciclo. A mudança é uma medida correta, já que está em Brasília
a sede do poder central", explicou, anunciando aos presentes que a escolha do local do XV Encontro Nacional será feita na Convenção entre

Margarida Lopes listou ainda as ações empreendidas pela valorização da carreira, como a luta pela regulamentação da Indenização de
Fronteiras, a PEC 391/2014, que fixa parâmetros para a remuneração da classe, a PEC 186/2007, que assegura autonomia à administração
tributária, e a Lei Orgânica do Fisco. Falou ainda da luta pela aprovação da PEC 555/2006, que está pronta para votação no Plenário da
Câmara dos Deputados. "É uma proposta simples, com mínimos impactos financeiros para os cofres da União, mas que resultará em

A presidente também lamentou a recente aprovação, pela Câmara, do projeto de lei da terceirização e das medidas provisórias 664/2014 e
665/2014, que retiram direitos trabalhistas e previdenciários. "A 664, especialmente, promove de maneira torta e inaceitável uma mini
reforma da Previdência, numa mostra de que a poupança previdenciária dos trabalhadores é sempre alvo de análises incorretas e
tendenciosas", avaliou. Margarida Lopes também falou da importância da aprovação do Projeto de Lei 4434/2008, que corrige o valor das
aposentadorias do INSS pelo número de salários mínimos na época da concessão. "O modelo atual de reajuste das aposentadorias é

Margarida reafirmou ainda que a luta da ANFIP continuará. "Nós fomos forjados nas lutas que enfrentamos nesses anos todos e
aprendemos muito. De uma coisa temos certeza, a ANFIP chegou a tantos anos de sucesso porque jamais retirou o time de campo.

Foram destacas na abertura a presença de ex-presidentes da ANFIP. Compareceram: José Lamacie Ferreira, Gilberto Franceschini, Marville
Taffarel, Aniceto Martins, Pedro Sanchez, Francisco de Cavalho Melo, Floriano Martins de Sá Neto, Severino Cavalcante, Assunta Di Dea
Bergamasco, Jorge Cezar Costa e Álvaro Sólon de França.

contecendoA

Fonte: click.anfip.org.br

Comitê de Investimentos realiza reunião na JUSPREV
Com a presença do  Diretor Jurídico e de Benefícios Dr. Vanderley José Maçaneiro, do Presidente do Comitê de Investimentos – Dr. Fábio
Bertoli Esmanhotto, dos membros do comitê Dr. Marcio Humberto Geller e Dr. Marco Aurélio Monteiro Tuoto,  do Analista Econômico da
JUSPREV Allan Nogueira e de representantes das assets BRAM e DLM e da Aditus Consultoria Financeira, foi realizada no dia 14 de maio,
na sede da JUSPREV, a reunião do Comitê de Investimentos.

Na ocasião foram discutidos assuntos gerais, com ênfase à rentabilidade dos meses de março e abril de 2015.

ABRAPP realiza 6° Encontro Nacional de Comunicação e Relacionamento dos Fundos de Pensão
Aconteceu nos dias 12 e 13  de maio no Rio de Janeiro, o 6° Encontro Nacional de Comunicação e Relacionamento dos Fundos de Pensão.
O evento foi destinado aos dirigentes, conselheiros, gestores e profissionais das áreas de relacionamento, comunicação e marketing e
teve como principal objetivo propiciar um fórum de debates e troca de experiências acerca de temas atuais e desafios da comunicação e

A JUSPREV esteve presente no evento representada pela Coordenadora de Relacionamento, Glaucia Murça e pela Gerente Geral, Deborah
 Maggio buscando o aprimoramento do conhecimento, visando ao atendimento eficaz com relação aos participantes.

Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, e o deputado estadual Ronaldo Medeiros (PT).

Estados, conduzidas pelos presidentes das respectivas Estaduais.

justiça fiscal que o povo merece", ressaltou.

as cidades de Fortaleza (CE) e Goiânia (GO).

significativa melhora de vida para os servidores aposentados e para os pensionistas", destacou.

absurdo e pune qualquer trabalhador que recebe mais de um salário mínimo", frisou.

Estamos prontos para todas as batalhas", finalizou.

do relacionamento, no contexto da realidade, que os consolidou no centro da estratégia de gestão dos Fundos de Pensão.
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