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DESTAQUES

Confira os novos valores da 
contribuição 
básica para 2020

CONTRIBUIÇÃO

Jusprev comemora 12 anos 
com grandes resultados

ANIVERSÁRIO

Dirigentes da Jusprev se 
reúnem 
na sede administrativa, em 
Curitiba (PR)

ÓRGÃOS COLEGIADOS

Jusprev participa de eventos 
nas 
Associações Instituidoras

AGENDA JUSPREV

Novo ano, nova década, novos 
planos e muitos sonhos para 
realizar! Feliz Ano Novo!

VIAGEM E GOURMET

Veja os resultados do último 
mês 
na lâmina resumida

RENTABILIDADE

Confira se as suas contribuições 
atuais 
atendem ao futuro financeiro 
esperado

RENDA MENSAL PROGRAMADA

2020: em busca do bem-estar 
financeiro

FINANÇAS



Prezado(a) participante;
De acordo com o artigo 9º do Regulamento do PLANJUS, parágrafo único, os valores das 
contribuições básicas serão atualizados, anualmente, em 1º de janeiro, pela variação do 
INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, divulgado pelo IBGE, acumulado no 
período de dezembro a novembro.
Confira abaixo os novos valores de contribuições, válidos a partir de 1º de janeiro de 2020:

Os participantes da JUSPREV podem alterar o valor de sua contribuição individual a cada 
seis meses, sempre respeitando o valor da contribuição básica acima, de acordo com a 
faixa correspondente à idade do participante. Para dúvidas ou informações, entre em 
contato com a Central de Relacionamento com o Participante: 

E-mail: relacionamento@jusprev.org.br
ou
WhatsApp: (41) 99512-8377

CONTRIBUIÇÃO

Confira os novos valores
das contribuições básicas
em 2020



ANIVERSÁRIO

Jusprev comemora 12 anos
com grandes resultados

A Jusprev comemorou, no último dia 06 de dezembro, 12 
anos de história. Tempo que representa a força da união 
associativa em prol de um futuro seguro e tranquilo para 
seus participantes e assistidos. 

Fundada em 2007, a Jusprev é atualmente a maior união 
formal de Associações de Carreiras Públicas do país, 
com mais de 3.000 participantes, 85 Associações 
Instituidoras de todo o Brasil e um patrimônio 
previdenciário administrado de quase R$ 300 milhões. 

Neste período, de mais de uma década, a entidade 
recebeu um total acumulado de mais de 80 milhões em 
aportes e portabilidades, o que demonstra a 

ANOS

credibilidade, confiança e solidez diante de seus 
participantes e assistidos. 

Nada disso teria sido possível sem nossos participantes 
e assistidos, associações instituidoras, dirigentes e 
colaboradores. Por isso, zelar pelo bem-estar no futuro 
de cada um continuará sendo a missão principal da 
Jusprev. É essa essência que nos fortalece.

Portanto, queremos agradecer a você e todos que os 
contribuíram para mostrar que a união associativa tem 
força!  Juntos, podemos conquistar os nossos objetivos, 
realizar sonhos, zelar por um futuro melhor!



AGENDA JUSPREV

Agenda Jusprev

Reunião dos Órgãos Colegiados é
realizada em Curitiba

A Jusprev promoveu, no dia 13 de dezembro, a reunião semestral 
dos Órgãos Colegiados da Entidade. Estiveram reunidos, na sede 
administrativa, em Curitiba (PR), integrantes da Diretoria Executiva, 
Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos, 
além de presidentes de Associações Instituidoras. No mesmo dia, 
pela manhã, esteve reunido o Conselho Fiscal para análise e 
aprovação das atividades financeiras e contáveis da Jusprev.

Durante a reunião, foram apresentadas as análises e aprovação 
das políticas de investimentos para o exercício de 2020, além de 
um resumo de acompanhamento das políticas de investimentos 
referente ao 3º trimestre de 2019.

Os testes de aderência das hipóteses atuariais que serão adotadas 
em 2020 também foram apresentados. A pauta contemplou outros 
assuntos, como rentabilidade, prestação de contas de agosto a 
novembro de 2019, relatório de atividades do segundo semestre e 
calendário de reuniões do próximo ano.



Homenagem

Na reunião dos Órgãos Colegiados, a Jusprev realizou uma homenagem ao 
Presidente do Conselho Deliberativo da Entidade, Dr. Luiz Antonio Ferreira de 
Araújo, por todo o trabalho e dedicação, desde a fundação da Jusprev, em 2007.  
“Me sinto muito orgulhoso de ter feito parte desta história e continuar fazendo parte. 
E que possamos seguir juntos, sempre elevando a Jusprev a mais eficiente 
entidade de previdência complementar do Brasil”, disse Dr. Luiz Antonio.
Os 12 anos da Jusprev, completados no último dia 06 de dezembro, foi 
comemorado por toda a equipe da Entidade. Durante o evento, integrantes dos 
Órgãos Colegiados assinaram o termo de posse: Conselheiro Titular do Conselho 
Fiscal, Dr. Thiago Brandão de Almeida, Conselheiro Suplente do Conselho Fiscal, 
Dr. Alexandre Miguel e Conselheiro Suplente do Conselho Deliberativo, Dr. Fabrício 
Dias Braga de Sousa.

Jusprev realiza palestra na sede da Ameron

A Jusprev realizou, no dia 02 de dezembro, uma palestra sobre Previdência 
Complementar e o plano de benefícios previdenciários oferecido pela Entidade, o 
Planjus. O evento foi realizado para associados da Ameron (Associação dos 
Magistrados do Estado de Rondônia), da  Ampro (Associação do Ministério Público de 
Rondônia) e da Amatra 14 (Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 14ª 
Região – Rondônia e Acre).
Estiveram presentes o Presidente da Ameron, desembargador Alexandre Miguel e 
mais de 25 associados das entidades. A palestra foi ministrada pela gerente da 
Jusprev, Deborah Maggio e pelo diretor de eventos da Ameron, Francisco Borges, que 
compõe o Comitê de Investimentos da Jusprev.

AGENDA JUSPREV

Participaram associados da Ameron, Ampro e Amatra 14



AGENDA JUSPREV

Palestra da Jusprev na Assembleia da AMPCON

Reunião aconteceu durante o X Fórum Nacional
de Procuradores do Ministério Público de Contas

A Jusprev participou, entre os dias 04 e 06 de dezembro, em Manaus 
(AM), do X Fórum Nacional de Procuradores do Ministério Público de 
Contas, com a realização de uma palestra sobre previdência complemen-
tar e o Planjus, o plano de benefícios previdenciários administrado pela 
entidade. A apresentação aconteceu durante a Assembleia da AMPCON – 
Associação Nacional do Ministério Público de Contas, que integrou a 
programação do Fórum.

A palestra da Jusprev foi realizada pela gerente Deborah Maggio. Também 
esteve presente o consultor previdenciário da Região Norte, Fabio Roger, 
que realizou atendimentos para associados no local. Participaram do 
evento associados e dirigentes da AMPCON.

Neste ano, o Fórum teve como tema central “O Controle Externo na Era 
Digital” e reuniu membros do Ministério Público de Contas, atores do 
Controle Externo, operadores do Direito e o público em geral, para impor-
tantes debates sobre o uso de sistemas de inteligência e as parcerias 
institucionais como meios de otimizar e conferir maior efetividade ao 
Controle Externo da Administração Pública brasileira.



Você já deve ter se perguntado quanto 
tempo falta para chegar a aposentadoria, 
não é mesmo? Ao acumular reservas no 
presente, muitas são as vantagens para o 
momento de receber o seu benefício da 
Renda Mensal Programada do Planjus, no 
futuro. Mas é importante estar atento se as 
contribuições mensais atuais atendem ao 
futuro desejado ou se é preciso rever os 
valores, para que, ao longo dos anos, 
conquiste a sua renda complementar que 
tanto espera. O regulamento da Jusprev 
prevê que é possível alterar os valores de 
contribuição a cada seis meses. 

No site da Jusprev, é possível simular a 
sua aposentadoria, de acordo com os 
valores de contribuição. Se preferir, o 
participante pode entrar em contato com o 

consultor mais próximo para saber mais 
sobre este cálculo e como decidir pela 
melhor contribuição mensal no presente. 
Também poderá aderir ou rever as 
contribuições destinadas a Renda Mensal 
por Morte e Renda Mensal por Invalidez. 

Ao rever as suas contribuições, muitos são 
os benefícios. Um deles é o aumento do 
saldo individual no Planjus, garantindo 
maior rentabilidade no futuro. Outra vanta-
gem é o benefício fiscal, com a sua previ-
dência complementar. Todas as 
contribuições feitas para o seu PLANJUS 
são dedutíveis do Imposto de Renda, no 
limite de até 12% da sua renda bruta 
anual. 
E para ter essa dedução completa na sua 
declaração do IR, é preciso chegar a um 

RENDA MENSAL PROGRAMADA

Consultores da Jusprev estão disponíveis para ajudar os participantes no planejamento financeiro para a aposentadoria 

valor específico de contribuições anuais, 
que variam para cada participante. Você 
pode conversar com o seu consultor da 
JUSPREV para rever as suas 
contribuições e a necessidade de fazer 
aportes, que são contribuições 
esporádicas no seu plano de previdência.

Entre em contato com a nossa equipe para 
saber mais:

         CANAIS DE ATENDIMENTO

        Central de Relacionamento com o              
        Participante: 41 – 3252 - 3400         
        relacionamento@jusprev.org.br  ou  
        WhatsApp 41 -99512-8377

Suas contribuições atuais no Planjus 
atendem ao futuro financeiro desejado? 



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 NOVEMBRO, o resultado 
consolidado foi de 0,19%, o equivalente a 50,01% da performance do CDI para o mesmo período. Já no acumulado do ano de 2019 nosso 
resultado foi de 6,60%, o equivalente a 118,62% do CDI, ou seja, 18,62% de performance acima da rentabilidade do CDI.

RENTABILIDADE



COLUNA EDUCAÇÃO FINANCEIRA/MYRIAN LUND

Coluna Educação
Financeira, com

Myrian Lund

2020: em busca do 
bem-estar financeiro

O conceito de educação financeira adotado no Brasil é o definido pela Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE).  Essa definição diz que a educação financeira é processo pelo qual 
se adquire as competências financeiras necessárias para fazer escolhas bem informadas e melhorar o 
bem-estar.
E o que é bem-estar? O Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) - órgão do governo americano, 
criado em 2010 para proteção, orientação e estudo do consumidor de produtos e serviços financeiros - 
publicou, em janeiro de 2015, um relatório, que definiu bem-estar financeiro como sendo um estado no 
qual a pessoa pode cumprir totalmente suas obrigações financeiras atuais e em andamento, pode 
sentir-se segura sobre seu futuro financeiro e está apta a realizar escolhas que a permitam aproveitar a 
vida. Identificou, também, os principais elementos do bem-estar financeiro, conforme descrito a seguir

(Por Myrian Lund) 

SEGURANÇA

PRESENTE FUTURO

LIBERDADE DE
ESCOLHA

Controle sobre as 
finanças do dia-a-dia

Liberdade de escolha 
financeira para aproveitar 
a  vida

Capacidade de lidar com um 
contratempo financeiro

Estar no caminho certo para 
atingir seus objetivos 
financeiros



Coluna Educação
Financeira, com

Myrian Lund

Nesse sentido, quais as dicas
para o bem-estar financeiro?

Anote suas despesas em planilha, lance em 
aplicativo, mas não deixe de analisar o que 
pode ser reduzido ou eliminado em 2020.

01.

Como está a sua reserva de emergência? 
Você deve ter aplicação com liquidez diária - 
RDC (Cooperativa), CDB (Banco), Tesouro 
Selic ou poupança – até 6 vezes o seu gasto 
mensal. Comece essa reserva com as 
economias da Dica 1.

02.

Relacione, escreva, os seus sonhos e obje-
tivos de vida, bem como quando deseja 
realizá-los. Você é livre para fazer suas 
escolhas, mas precisa ter uma direção. “Para 
quem não sabe para onde vai, qualquer 
caminho serve” Sêneca.

03.

Focar nos seus sonhos e objetivos de vida? 
Antes de comprar algo não planejado faça 
sempre as perguntas: Eu preciso? Tem que 
ser hoje? Tenho dinheiro? É importante para 
atingir meus objetivos? Se responder não a 
uma dessas perguntas, então NÃO compre.

04.

Para sentir-se seguro sobre seu futuro 
financeiro, cuide com carinho da reserva para 
a aposentadoria. Invista mensalmente em 
Previdência Complementar. “Esqueça” que 
essa reserva existe, para não cair na 
tentação de usá-la na falta da reserva de 
emergência. O depósito mensal para a 
reserva para a aposentadoria é um presente 
que você está se dando para a verdadeira 
independência financeira.

05.

Para finalizar, curta a vida com alegria e criatividade. O dinheiro não é o fim, mas 
sim o meio para atingir seus sonhos e objetivos de vida, para ter qualidade de vida 
hoje e sempre. Que venha 2020!

COLUNA EDUCAÇÃO FINANCEIRA/MYRIAN LUND



Novo ano, nova década, novos planos e muitos sonhos para realizar! Feliz Ano 
Novo!
Nós aqui também temos novidades! Muito mais inspirações de viagem e no 
mundo gastronômico para você viver momentos especiais em 2020.
Janeiro é mês de planejamento então não perca nossa lista de tendências dos 
destinos que estarão no centro das atenções este ano.
Aproveite e escolha um dos roteiros de viagem temáticas selecionadas 
especialmente para participantes Jusprev.
Apresentamos o Experience Lisboa, um guia exclusivo de privilégios e 
descontos dos melhores restaurantes, hotéis e experiências para quem visita a 
capital portuguesa. Participantes Jusprev têm descontos especiais.
Confira as novidades no site da Jusprev e na Revista A Camminare.

Coluna Viagem e Gourmet
por: Adriana Lage 

adri.lage

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O CONTEÚDO

https://www.instagram.com/adri.lage/

COLUNA VIAGEM E GOURMET

Excelentes viagens e momentos únicos,

http://jusprev.org.br/viagem-e-gastronomia-dezembro-2019/



41 - 3252-3400

www.jusprev.org.br

jusprev jusprevprevidenciajusprev


