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DESTAQUES

PORTABILIDADE
Mais rentabilidade, segurança e transparência fazem parte 

das vantagens de portar o seu PGBL para a JUSPREV.

WHATSAPP

Para a sua comodidade, fale com a gente também pelo 
aplicativo. Confira o número e anote na sua agenda. 

ELEIÇÕES 2019

Confira a homologação das inscrições dos candidatos 
ao Conselho Deliberativo e Fiscal da Entidade.

FINANÇAS
Saiba mais sobre o poder do juro compostos no tempo, na 

coluna da especialista em finanças, Myrian Lund.

VIAGEM & GOURMET
Chegou junho! Mês ideal para ir à Europa com dias ensolarados, 

paisagens floridas, cidades vibrantes e inúmeros eventos ao ar livre!

RENTABILIDADE
Confira a lâmina resumida com os números de rentabilidade do último mês.



PORTABILIDADE
MAIS RENTABILIDADE, SEGURANÇA E TRANSPARÊNCIA FAZEM 
PARTE DAS VANTAGENS DE PORTAR O SEU PGBL PARA A JUSPREV

COMO SOLICITAR 

Somente no ano de 2018, a JUSPREV recebeu de seus participantes 

mais de R$ 13 milhões em portabilidades. São valores que vieram de 

outros planos de previdência, de entidades abertas e fechadas, ou de 

PGBLs (Plano Gerador de Benefício Livre). 

Ao portar o investimento da aposentadoria para a JUSPREV, o 

participante obtém mais rentabilidade, visto que a Entidade não possui 

fins lucrativos e preza pela total transparência e segurança, sendo 

administrada pelos próprios participantes que já aderiram ao PLANJUS. 

Além disso, tem a chancela das mais de 80 Associações de Carreiras 

Jurídicas Públicas e de Auditores Fiscais da Receita Federal, que fazem 

parte do Colégio de Instituidoras da Entidade. 

Quem trouxe o PGBL para a JUSPREV também esteve atento às taxas 

cobradas em outras instituições, que fazem com que uma boa parte do 

valor da previdência vá embora. Em geral, em bancos e seguradoras, são 

altas as taxas que incidem sobre a administração do plano de previdência 

complementar. Na JUSPREV não existe taxa de carregamento mensal e 

a única taxa é a de administração anual, que é de 0,7%.

Somente os planos com características de PGBL podem ser 

portados para a JUSPREV. Para essa transferência de recursos, 

basta entrar em contato por meio de Central de 

Relacionamento com o Participante, solicitar o procedimento e 

tirar todas as dúvidas. O processo é feito de Entidade para 

Entidade e essa transferência, que é isenta de tributação, tem 

seu processo finalizado em até 30 dias. 

Para saber mais, entre em contato com a gente:

0800 052 3434 relacionamento@jusprev.org.br



0800 052 3434 relacionamento@jusprev.org.br

Para estar ainda mais próxima de seus participantes e assistidos, com 

mais agilidade na comunicação e no atendimento, a JUSPREV possui 

um canal exclusivo: o WhatsApp. O objetivo é resolver rapidamente 

questões ligadas à sua previdência complementar ou tirar dúvidas dos 

participantes e assistidos. 

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h. 

Se preferir, os canais tradicionais, como e-mail e telefone, continuam 

disponíveis aos participantes. 

Fale com a gente 
também pelo WhatsApp!

Confira o número e anote na sua agenda!

Se preferir, fale com a gente pelo  telefone ou e-mail:

(41) 99512-8377



ELEIÇÕES 2019
CONFIRA A HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS 
AO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL 

No próximo dia 17 de junho, inicia o prazo de votação para que 

participantes e assistidos elejam os seus representantes junto ao 

Conselho Deliberativo e Fiscal da JUSPREV. O processo será eletrônico, 

realizado pelo site da Entidade até o dia 05 de julho de 2019. 

Seguindo as etapas do processo de eleições e o Estatuto e Regulamento 

Eleitoral para Eleição de Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da 

JUSPREV, a Comissão Eleitoral Nacional divulgou a homologação das 

candidaturas dos candidatos que realizaram as inscrições entre os dias 

22 de abril e 10 de maio de 2019.

Acesse aqui a Resolução da Comissão Eleitoral Nacional.

Impugnações ou recursos de eleitores e/ou candidatos deverão ser 

encaminhados ao Presidente da Comissão Eleitoral Nacional, por e-mail: 

jusprev@jusprev.org.br, do dia 27 de maio ao dia 5 de junho de 2019. Os 

candidatos eleitos deverão observar o disposto no artigo 6º do 

Regulamento Eleitoral.

http://www.jusprev.org.br/
http://www.jusprev.org.br/wp-content/uploads/2019/05/homologacao_jusprev.pdf


Você já deve ter ouvido falar do efeito dos juros compostos possibilitando que o dinheiro investido cresça 

exponencialmente. Mas, a nossa mente não consegue enxergar esse benefício e acabamos ficando sujeitos ao  

viés do presente, que é a tendência a dar maior peso a eventos mais próximos do presente do que aos localizados 

no futuro, quando precisamos escolher entre períodos de tempo para alocação de um recurso (escolha 

intertemporal ou trade-off). Exemplo: começar agora uma aposentadoria ou deixar para daqui 10 anos. Vejamos 

um exemplo:

João, com 20 anos de idade decide iniciar uma reserva financeira para a própria aposentadoria, poupando 

R$150,00 todo mês, ao longo de dez anos, e investindo em uma aplicação financeira que rende 0,5% a.m. (ao mês) 

durante todo esse período. Ao completar 30 anos, João para de efetuar os depósitos e deixa o dinheiro aplicado à 

mesma taxa. Aos 60 anos de idade, João terá acumulado R$148.786,58. 

O PODER DO JURO COMPOSTO NO TEMPO
(POR MYRIAN LUND)

DEPÓSITOS DE 150,00/MÊS 
DE 20 AOS 30 ANOS

DEIXOU O DINHEIRO APLICADO DOS 30 AOS 60 ANOS SEM FAZER 
QUALQUER DEPÓSITO E CHEGOU A R$148.748,58 AOS 60 ANOS.



Imagine agora uma situação diferente, em que José só percebe a necessidade de ter uma reserva financeira para 

a aposentadoria aos 30 anos de idade. Para que José tenha, aos 60 anos, um valor próximo ao do exemplo 

anterior, uma alternativa seria fazer depósitos mensais de R$150,00 pelos 30 anos seguintes, quando terá 60 

anos, acumulando, assim, R$150.677,26, considerada a mesma rentabilidade de 0,5% ao a.m. 

Qual das duas situações lhe parece mais adequada? 

Os exemplos apresentados demonstram o poder dos juros compostos no tempo. 

João começou a investir bem cedo, com 20 anos e se beneficiou dos juros compostos por um período maior, uma vez 

que só contribuiu por 10 anos.

José iniciou sua poupança quando atingiu 30 anos de idade e por isso precisou poupar por 30 anos para chegar ao 

mesmo montante do primeiro. 

Alerta: os juros compostos fazem com que o recurso inicial cresça exponencialmente. 

Lembre-se de que isso vale para aplicações, mas também para dívidas. Quando fizer empréstimos e/ou financiamentos, 

opte pelo menor prazo possível e negocie a taxa de juros consultando outras instituições. Hoje você pode fazer essa 

pesquisa pela internet, procurando por fintechs de crédito.

DOS 20 AOS 30 ANOS NÃO 
GUARDOU NENHUM DINHEIRO

REALIZOU DEPÓSITOS DE 150,00/MÊS DOS 30 AOS 60 ANOS, 
E CHEGOU AOS 60 ANOS COM R$ 150.677,26



VIAGEM & GASTRONOMIA

Chegou junho! Mês ideal para ir à Europa, com dias ensolarados, paisagens 

floridas, cidades vibrantes e inúmeros eventos ao ar livre! Já considerou 

Mônaco como destino sustentável?

No Brasil, o período é excelente para aproveitar o sul, antes da chegada do 

inverno, mas já com aquela temperatura aconchegante de montanha. 

Amantes de história, ferrovias e fotografia vão gostar do olhar inspirador 

sobre a vila de Paranapiacaba, no interior de São Paulo.

Também é o mês das deliciosas Festas Juninas de Santo Antônio e São 

João em todo o Brasil e há arraiais e quermesses regadas a muito quentão, 

paçoca, shows e quadrilhas. Se estiver em Portugal, aproveite as 

tradicionais festas espalhadas em todo o país.

Na gastronomia, trazemos os sabores amazônicos e a nova fase da 

cachaça brasileira com requinte.

Sonha em conhecer a Aurora Boreal? O paranaense Marco Brotto, caçador 

da dama da noite te conta como faz.

E como falamos de finanças, veja como ensinar seus filhos a 

economizarem para viajar.

Confira as novidades no site da JUSPREV e na Revista A Camminare.

Excelentes viagens e momentos únicos,

Adriana Lage
Baixe a revista aqui

http://www.jusprev.org.br/?p=11642
https://www.instagram.com/adri.lage/
https://www.yumpu.com/pt/document/read/62643600/a-camminare-traveller-viagens-de-experiencia-gastronomia-e-lifestyle-ed-02
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Rentabilidade

Acompanhe a RENTABILIDADE do seu plano de Previdência Complementar, o PLANJUS. Para o mês de ABRIL, o resultado consolidado foi de 0,78, o 

equivalente a 150,92% da performance do CDI para o mesmo período. Já no acumulado do ano de 2019 nosso resultado foi de 2,81%, o equivalente a 

137,76% do CDI, ou seja, 37,76% de performance acima da rentabilidade do CDI.
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