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Veja também:

- Conheça as novas regras do IR para dependentes

- É hora de atualizar seu cadastro

- Acompanhe a rentabilidade do seu plano

- Já conhece o Clube de Vantagens? 

Informativo n° 78/Fevereiro de 2017

JUSPREV e ANFIP: unidas na defesa do PLANJUS
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A diretora-presidente da JUSPREV, Maria Tereza     
Uille Gomes, foi recebida na sede da Associação Na-
cional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do 
Brasil (ANFIP) pelo presidente do Conselho Executivo 
da ANFIP, Vilson Antonio Romero. O encontro, que 
foi realizado em 26 de janeiro, teve como objetivo de-
finir uma estratégia conjunta de atuação em defesa 
do PLANJUS (Plano de Benefícios Previdenciários da 
JUSPREV), do qual a ANFIP é uma das instituidoras. 

Além dos presidentes, também participaram da reunião Raquel Elias Dodge (subprocuradora-geral 
da República e vice-Presidente do Conselho Deliberativo da JUSPREV), Márcio Humberto Gheller 
(diretor Jurídico e de Benefícios da JUSPREV), Deborah Traldi Maggio (gerente geral da JUSPREV), 
Décio Bruno Lopes (vice-presidente de assuntos da Seguridade Social da ANFIP) e Floriano José 
Martins (ex-presidente da Fundação ANFIP de Estudos Tributários e da Seguridade Social). 

Durante a reunião, JUSPREV e ANFIP analisaram os efeitos da PEC 287/2016 (popularmente 
conhecida como Reforma da Previdência) sobre os regimes de previdência complementar e 
definiram as estratégias de mudanças que permitam a consolidação da entidade de previdên-
cia complementar associativa.

“Juntas podemos discutir as alterações e os possíveis impactos aos servidores públicos no que 
se refere ao texto já previsto na Reforma da Previdência. Outro ponto importante do encon-
tro foi o fortalecimento da parceria com a ANFIP na defesa do PLANJUS”, explica Deborah. A 
ANFIP se tornou instituidora da JUSPREV em 2011.

JUSPREV e ANFIP decidem atuação conjunta 
em defesa do Planjus

Diretores da JUSPREV e ANFIP debatem                 
Reforma da Previdência
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AVISO IMPORTANTE 
Será realizada no dia 17 de março, em Curitiba, a primeira reunião dos Órgãos Colegiados do ano 
de 2017. Durante o encontro serão discutidos assuntos de relevância para a entidade, tais como: 

• Nomeação dos novos membros do Comitê de Investimentos; 

• Aprovação do Demonstrativo de Avaliação Atuarial – DA;

• Apresentação do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos referente 
ao 4º trimestre de 2016 e revisão do Orçamento 2017, entre outros. 
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Receita anuncia novas regras sobre                                   
dependentes do IR

Os contribuintes que desejarem incluir seus dependentes a partir de 12 anos na declaração do 
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2017 terão de registrá-los no Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF). Antes da mudança, a obrigatoriedade era apenas para dependentes a partir de 14 anos.

A alteração está na Instrução Normativa n° 1688, da Receita Federal. Segundo a nota, a 
mudança reduz casos de retenção de declarações em malha fina e riscos de fraudes rela-
cionadas à inclusão de dependentes fictícios. Ainda de acordo com a Receita, a medida vai 
impedir a inclusão do mesmo dependente em mais de uma declaração.

A Receita Federal começa a receber a declaração do IRPF 2017 em 2 de março. O programa 
gerador da declaração estará disponível para download a partir de 23 de fevereiro, no site 
do órgão. O prazo final para entrega da declaração do IR pessoa física é 28 de abril.

Informe de Rendimentos

Lembramos que já se encontra disponível no portal MEU FUTURO o Informe de Rendimen-
tos da sua previdência complementar na JUSPREV, para fins de declaração do Imposto de 
Renda do ano de 2016. 

Para acessar, vá até a página da JUSPREV (http://www.jusprev.com.br/) e clique em ACES-
SO PARTICPANTES. Aí é só digitar o CPF, dar um aceitar, selecionar o seu plano e digitar 
a sua senha. Caso você a tenha esquecido ou ainda não tenha uma senha, clique em PRI-
MEIRO ACESSO – CADASTRE SUA SENHA e você receberá uma mensagem de e-mail no 
endereço cadastrado. Aí é só acessar e usar os dados para fazer a sua declaração. Qualquer 
dúvida, entre em contato conosco: relacionamento@jusprev.org.br.

Campanha de Recadastramento

Prezado, participante:

Seus dados estão atualizados? Na dúvida, é melhor conferir. Na busca de estreitar nossos laços e apri-
morar cada vez mais o relacionamento entre a JUSPREV e você participante, é importante que seus 
dados cadastrais estejam em dia. Por isso, pedimos a gentileza da atualização de suas informações. 

É muito importante que todos os seus dados estejam atualizados para que você receba as in-
formações da JUSPREV e possa aproveitar ao máximo todos os benefícios do PLANJUS. Caso 
você ainda não tenha uma senha ou a tenha esquecido, é possível criar uma nova no próprio site.         

Para atualizar suas informações, basta acessar a página do portal MEU FUTURO. 

https://www.meufuturo.net.br/jusprev/
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Clube de Vantagens

Caro participante:

Você já conhece o Clube de Vantagens da JUSPREV? Pen-
sando no seu bem estar, a JUSPREV firmou uma série de 
parcerias com benefícios para todos os participantes e as-
sociados das instituidoras. Os benefícios são descontos e 
cortesias em estabelecimentos gastronômicos, hotéis, co-
mércio, entre outros. 

Para usufruir destes benefícios basta acessar o link dispo-
nível na página inicial do nosso site (http://www.jusprev.com.br/) 

Como funciona?

Na área restrita do Clube de Vantagens, você tem acesso a todos os parceiros e benefícios 
oferecidos.

Para acessar o clube, os participantes do Plano devem solicitar uma senha específica à JUS-
PREV. Caso você não seja participante da JUSPREV, para liberar seu acesso envie um email 
para clubedevantagens@jusprev.org.br com seu nome completo, associação a que é vincu-
lado (entre as Instituidoras da JUSPREV), e-mail, telefones e cidade onde mora.

Novidades

E tem novidades sendo preparadas para o Clube de Vantagens. Ainda no primeiro trimes-
tre, todos vão poder contar com a força de um novo grande parceiro. Uma dica: já podem ir 
preparando as malas! Você vai encontrar mais detalhes sobre esta nova parceria nas próxi-
mas edições do Informativo JUSPREV. 

Para acessar o Clube de Vantagens é preciso 
uma senha. Se você ainda não tem uma, entre 

em contato conosco.

Fundos de 
Investimento Patrimônio 

Rentabilidade 
jan/17 Ano (2017) 

Bradesco FICFI 
Multi JUSPREV R$ 45.877.794,91 1,18% 1,18% 

SulAmérica JUSPREV 
Ativo FI Mult R$ 53.926.769,74 1,09% 1,09% 

SulAmérica (NTNB’s) R$ 47.109.354,90 0,98% 0,98% 
Total JUSPREV R$ 146.913.919,55 1,08% 1,08% 

 

 
 
 
 

  

 
Acumulado 

2017 
% CDI – JUSPREV Consolidado                   99,60% 
% Poupança – JUSPREV Consolidado      161,04% 

 
 

 

 

99,83%

0,17%

Renda Fixa - 99,83%

Renda Variável - 0,17%

Rentabilidade PLANJUS


