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DESTAQUES

Falta menos de um mês para o 
prazo final de aportes: 26/12! 

PRAZO PARA APORTES

Mudou de telefone, endereço ou 
e-mail? Atualize o seu cadastro. 

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Canal WhatsApp já é o segundo 
mais procurado pelos participantes.

ATENDIMENTO

Confira os eventos com a 
participação da Jusprev.

AGENDA JUSPREV

Ainda dá tempo de planejar viagens 
de natal, ano novo e férias de janeiro. 
Veja nossas sugestões.

VIAGEM E GOURMET

Que tal começar 2020 com o pé direito 
nas finanças?

FINANÇAS

AMATRA 1 é a nova Associação 
Instituidora da Jusprev.

INSTITUIDORAS

Veja os resultados do último mês 
na lâmina resumida.

RENTABILIDADE



Participante, o prazo para realizar aportes 
na sua conta individual do Planjus está 
chegando ao fim. As contribuições 
esporádicas podem ser feitas até o dia 26 
de dezembro de 2019, para que seja 
possível o benefício fiscal de dedução de 
até 12% da renda bruta anual na base de 
cálculo da declaração do Imposto de 
Renda 2020. 
Para fazer aportes, é necessário gerar um 
boleto via Portal Meu futuro 
(http://jusprev.org.br/sou-participante/). 
Também é possível entrar em contato com 
a Central de Relacionamento e solicitar o 
boleto de aporte 
(relacionamento@jusprev.org.br). 

No caso de dúvidas, os consultores da 
Jusprev estão disponíveis para auxiliar os 
participantes. Basta entrar em contato 
conosco e solicitar o contato de um 
consultor mais próximo!
Além de auxiliar no alcance da dedução 
máxima de Imposto de Renda (12% da 
renda bruta anual), os aportes contribuem 
para um futuro mais seguro e tranquilo, já 
que irão obter rentabilidade ao longo dos 
anos, protegendo ainda mais a saúde 
financeira durante a aposentadoria. 

PRAZO PARA APOSTES

Falta menos de um mês para
o prazo final de aportes
Contribuições extras na sua previdência podem ser feitos até 26 de dezembro para 
obtenção do benefício fiscal de dedução de Imposto de Renda



APORTES EM 2019

Existe valor mínimo de aporte?
O valor mínimo do aporte é o mesmo valor mínimo da contribuição 
básica na Jusprev, no ano vigente, e varia de acordo com a idade do 
participante. Para o ano de 2019, participantes com idade entre 0 e 18 
anos, o valor mínimo é de R$88,41. De 19 a 25 anos, é de R$176,83. Já 
para participantes acima de 25 anos, o valor é de R$353,67.

Ficou alguma dúvida?
Fale com a JUSPREV por meio da Central de Relacionamento
com o Participante:

relacionamento@jusprev.org.br  

(41) 99512-8377



Atualizar o seu cadastro
é muito importante!
Dados podem ser conferidos no Portal Meu Futuro,
exclusivo do participante.

Beneficiários 

Mudou de endereço, de telefone ou de 
e-mail neste ano? Atualize o seu cadastro 
na Jusprev. O processo é rápido e online. 
Basta entrar no Portal Meu Futuro, 
exclusivo do participante 
(https://www.meufuturo.net.br/jusprev/). Os 
dados básicos, como endereço e telefone, 
poderão ser modificados no próprio portal.  

É muito importante manter os dados 
atualizados na sua previdência 
complementar associativa, facilitando 
assim o contato sempre que necessário. 
Se preferir, entre em contato com a 
Central de Relacionamento: 
relacionamento@jusprev.org.br. 

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

No portal Meu Futuro, os participantes também podem visualizar quais são os 
beneficiários do seu plano de previdência, escolhidos no momento da adesão ao 
Planjus. Caso o participante deseje alterar estes beneficiários, poderá enviar uma 
solicitação para a Central de Relacionamento com o Participante. Se ficar alguma 
dúvida, entre em contato conosco: 041 – 3252-3400



Canal WhatsApp já é o segundo
mais procurado pelos participantes

WhatsApp Central de Relacionamento
com o Participante

(041) – 99512-8377

Atendimento

A comunicação via e-mail ainda é a mais utilizada pelos participantes da Jusprev, liderando o ranking dos canais 
mais procurados em 2019, segundo os registros de atendimento da Central de Relacionamento com o Participante. 
Mas, um dos canais que vem ganhando cada vez mais a atenção é o WhatsApp, que atingiu a segunda colocação, 
passando do contato via telefone. Em 2019, até o mês de novembro, já foram registados mais de 4.300 
atendimentos em todos os canais da central, que incluem e-mail, telefone, WhatsApp, presencial ou outros. 
Por meio do WhatsApp, o participante pode falar diretamente com a Central de Relacionamento, buscar 
informações sobre o plano ou tirar dúvidas. Anote o número do WhatsApp na sua agenda e fale com a equipe da 
Jusprev sempre que precisar:

ATENDIMENTO

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h.



AGENDA JUSPREV

Agenda Jusprev

Jusprev participa de curso sobre a Lei
Geral de Proteção de Dados

A Universidade Corporativa de Previdência Complementar 
(Uniabrapp) realizou no dia 07 de novembro, em São Paulo, o 
curso sobre “Impactos e Aplicação da Lei Geral de Proteção 
de Dados às EFPC”. A JUSPREV esteve presente, com a 
participação da gerente da Entidade, Deborah Maggio. O 
curso teve como objetivo fornecer um panorama sobre a nova 
legislação brasileira de proteção de dados pessoais (LGPD), 
compreendendo os temas mais importantes para a sua 
implementação. 
Um grupo de trabalho foi formado na JUSPREV para seguir 
as determinações e adaptações necessárias para atender a 
nova lei. A LGPD passará a valer já no próximo ano, a partir 
de 16 de agosto de 2020.



AGENDA JUSPREV

Palestra sobre a Jusprev é realizada no CONAFE

O Congresso Nacional dos Advogados Públicos Federais aconteceu entre os 
dias 07 e 09 de novembro, na Praia do Forte, Bahia. O evento é realizado 
anualmente como forma de integração, aperfeiçoamento jurídico e 
disseminação do papel da Advocacia Pública Federal na efetivação de 
políticas públicas. É promovido pela ANAFE, Associação Nacional dos 
Advogados Públicos Federais, que é uma das Instituidoras da Jusprev.
No dia 08 de novembro, a Diretora-Presidente da Jusprev, Dra. Antonia Lélia 
Neves Sanches, apresentou a Entidade para os participantes do evento. 
Abordou as vantagens da adesão ao Planjus, que é o plano de benefícios 
previdenciários da Jusprev. Atualmente, a Jusprev é a maior união formal de 
Associações de Carreiras Jurídicas Públicas e de Auditores Fiscais da Receita 
Federal do Brasil. Além da Anafe, outras 84 Associações fazem parte do 
Colégio de Instituidoras da Jusprev.



Jusprev no XII Encontro do Nordeste da ANFIP

A Jusprev participou do XII Encontro do Nordeste, realizado pela Associação Nacional 
dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP). O evento aconteceu no dia 
15 de novembro, na sede da ANFIP-PB, em João Pessoa. Durante o encontro, a 
gerente da Jusprev, Deborah Maggio, realizou uma palestra sobre a Entidade e sobre o 
plano de benefícios previdenciários, o Planjus. Destacou as vantagens da Jusprev e a 
adesão de familiares dos participantes. O plano da Jusprev pode ser estendido para 
cônjuges e dependentes econômicos, aumentando a rede de proteção para um futuro 
seguro e digno para toda a família. Além da palestra da Jusprev, o evento contou com 
apresentações e debates sobre os pontos principais da carreira, da Seguridade Social, 
as reformas administrativas que tramitam no Congresso Nacional e as novas 
legislações. Foram apresentados ainda os desafios para o ano de 2020, além de 
reforçar a importância da promoção, do fortalecimento e da valorização do Auditor 
Fiscal.  A ANFIP é uma das Associações Instituidoras da Jusprev. 

AGENDA JUSPREV

Planjus é apresentado em evento da AGU

A Jusprev participou, no dia 20 de novembro, do evento “Decifrando o mercado 
financeiro – mitos e verdades”, promovido pela Advocacia-Geral da União (AGU). O 
evento aconteceu na sede da Escola da AGU, em Recife (PE). O Planjus foi 
apresentado pela gerente da Entidade, Deborah Maggio. Na ocasião, Deborah 
destacou as modalidades de renda oferecidas pelo plano, além de mostrar os 
benefícios fiscais, que podem chegar na dedução de até 12% da renda anual bruta 
na declaração do Imposto de Renda dos participantes da Jusprev.
Outro ponto foi a possibilidade do Planjus ser estendido para membros da família dos 
participantes. Cônjuges e dependentes econômicos também podem aderir ao plano 
previdenciário da Jusprev.



Membro do Conselho Deliberativo da Jusprev toma posse

Tomou posse no dia 19 de novembro o membro eleito para o Conselho 
Deliberativo da Jusprev 2019/2023, Dr. Ricardo Alexandre da Silva 
Costa. A assinatura do termo de posse foi realizada na sede 
administrativa da Entidade, em Curitiba (PR). O conselheiro foi 
indicado pela Associação Cearense de Magistrados, conforme a Ata da 
Reunião do Conselho Deliberativo, que foi realizada no dia 15 de 
março de 2019.

“É com muita responsabilidade que assumo essa honrosa tarefa de 
compor o Conselho Deliberativo da Jusprev. O crescimento sólido e 
contínuo da entidade contará com meu esforço nos próximos 4 anos”, 
destacou Dr. Ricardo Costa.

O Conselho Deliberativo da Jusprev é o órgão superior responsável 
pela definição das políticas gerais da administração da Entidade e do 
plano de benefícios. É composto por um Presidente e um 
Vice-Presidente, além de quatro Conselheiros Efetivos e seis 
Conselheiros Suplentes. Os membros são indicados pelas Associações 
Instituidoras e eleitos pelas Associações, participantes e assistidos da 
Entidade, em eleição realizada a cada quatro anos.
Conheça a estrutura organizacional completa aqui. 
http://jusprev.org.br/conheca-jusprev/ 

AGENDA JUSPREV



Vice-presidente do Colégio de Instituidoras
da Jusprev assina termo de posse

No último dia 25 de novembro, assinou o termo de posse o 
Vice-presidente eleito para o Colégio de Instituidoras da Jusprev, Dr. 
Geraldo Dutra de Andrade Neto. 

O órgão é formado por todas as Associações Instituidoras da 
Entidade, e é representado por seus presidentes. Dr. Geraldo é 
presidente da Associação os Magistrados do Paraná – AMAPAR, que 
é Instituidora da Jusprev. “É uma satisfação ter sido nomeado como 
Vice-presidente do Colégio de Instituidoras e contribuir para o 
crescimento da Jusprev, participando dos rumos da instituição”, disse. 

A sede administrativa da Jusprev, desde agosto de 2019, está 
localizada no prédio da AMAPAR, em Curitiba (PR), no Térreo. A 
mudança foi necessária para melhor atender os participantes e 
Associações Instituidoras, com uma estrutura que acompanhará o 
crescimento da Entidade, previsto para os próximos anos.

AGENDA JUSPREV



AGENDA JUSPREV

AMATRA 1 é aprovada como Instituidora da Jusprev 

A Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 1ª Região – 
AMATRA 1 -  é a nova Instituidora da Jusprev. A entidade foi aprovada 
pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar 
(Previc) para integrar o Colégio de Instituidoras da Jusprev, que é 
composto por mais de 80 Associações de Carreiras Jurídicas Públicas 
e de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. A partir deste mês, 
seus associados e dependentes diretos (filhos e cônjuges) já podem 
aderir ao Planjus.  
A AMATRA 1 é uma entidade de natureza civil, sem fins lucrativos, e 
foi criada com o objetivo de lutar pela valorização da classe e na 
defesa, sempre que necessário, dos interesses dos magistrados do 
trabalho.  Foi fundada em 21 de maio de 1963, com o objetivo de 
defender a magistratura do Trabalho e lutar pela valorização da 
categoria. Originada a partir de um movimento dos juízes da década 
de 50, a Associação cresceu e, desde então, atua firmemente pelo 
fortalecimento da magistratura trabalhista do Rio de Janeiro.
Conheça todas as Associações Instituidoras no site da Jusprev.  
http://jusprev.org.br/associacoes-instituidoras/ 



COLUNA EDUCAÇÃO FINANCEIRA/MYRIAN LUND

Estamos chegando ao fim de 2019, um ano de muitos desafios para os brasileiros, principalmente na área 
financeira. Que tal transformar os desafios em oportunidades para atingir os sonhos e objetivos de vida? 
Vamos aos cinco passos básicos:

Relacione seus sonhos e objetivos para 2020 e para os anos subsequentes. O Planejamento de médio e 
longo prazo é essencial para que os sonhos aconteçam. Não esqueça de colocar a data e os valores que vai 
necessitar (utilize preços de hoje).

Artigo produzido pela especialista em finanças, Myrian Lund.

Que tal começar 2020 com o
pé direito nas finanças?

Coluna Educação
Financeira, com

Myrian Lund

01.

Faça um pacto com você de não entrar no cheque especial. Nada de pagar juros e IOF (Imposto de Oper-
ações Financeiras). Mesmo que você tenha 10 dias sem juros, terá que pagar dois IOFs: 0,38% (na cabeça) 
sobre o valor utilizado e mais 3% ao ano de acordo com os dias utilizados. Vamos manter uma reserva de 
emergência com liquidez diária? Quanto? Progressivamente comece a guardar tudo que conseguir econo-
mizar, mesmo que seja R$ 10,00. Veja qual a sua despesa mensal e defina objetivos progressivos até chegar 
a 6 vezes essa despesa.

02.



Coluna Educação
Financeira, com

Myrian Lund

anote suas receitas e despesas básicas para 2020, mês a mês, e não esqueça de incluir as despesas extras 
a cada mês: matrícula escolar, material escolar, iPVA, IPTU, seguro do auto, aniversário do cônjuge e dos 
filhos (valor da comemoração e do presente que você planeja gastar nesses meses específicos) e as demais  
despesas esporádicas que você já sabe que vai ocorrer. 

04.

se você se acostumou a parcelar todas as compras, mas não tem o hábito de inserir na planilha, no seu 
acompanhamento, as prestações extras que terá que pagar mês a mês, o ideal é reduzir drasticamente esta 
prática. Nada de parcelar despesas rotineiras, como farmácia. Parcele, preferencialmente, aquilo que se 
refere a bens permanentes e não puder comprar à vista com desconto (eletrodomésticos, por exemplo) ou a 
passagem aérea de uma viagem programada para as próximas férias e que você conseguiu um preço ótimo.
Afinal, quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino.

05.

COLUNA EDUCAÇÃO FINANCEIRA/MYRIAN LUND

Defina quanto você deseja gastar neste final de ano e não ultrapasse o valor. Faça uma lista dos presentes, 
roupas e ceia para não perder o controle. Dê-se de presente um pedaço do décimo terceiro. Direcione esse 
dinheiro para um dos sonhos da lista. Invista para não cair na tentação de gastar. Cuidado com as armadilhas 
emocionais do período natalino.

03.



RENTABILIDADE

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 
OUTUBRO, o resultado consolidado foi de 0,61%, o equivalente a 127,73% da performance do CDI para o mesmo 
período. Já no acumulado do ano de 2019 nosso resultado foi de 6,40%, o equivalente a 123,89% do CDI, ou 
seja, 23,89% de performance acima da rentabilidade do CDI.

Rentabilidade



Enfim 2019 está terminando e ainda dá tempo de planejar viagens de natal, ano 
novo e férias de janeiro. Quer viajar para o Brasil ou para o exterior? Verão ou 
inverno? Veja nossas sugestões e corra para fechar antes que estejam lotados.
Na gastronomia, trazemos sugestões de onde passar a Ceia de Natal e Ano 
Novo e celebrar com estilo!
E, para encerar, respondemos à pergunta: Alugar carro ou chamar taxi durante a 
viagem, qual é o mais vantajoso?
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-por-adriana-lage-2/



41 - 3252-3400

www.jusprev.org.br

jusprev jusprevprevidenciajusprev


