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DESTAQUES

O tempo é um grande aliado quando 
o assunto é aposentadoria. Conheça 
vantagens da adesão, cada vez mais 
cedo. 

TEMPO E APOSENTADORIA

Veja como fazer adesão da Renda 
Mensal programada para os 
pequenos, com contribuição de 
menos de R$100,00 mensais. 

MÊS DAS CRIANÇAS

Congresso Nacional do Ministério 
Público, Seminário da ANFIP e 
Semana Institucional da AMATRA 9 
integram a agenda do mês

AGENDA JUSPREV

Confira o quadro comparativo com as 
alterações no Regulamento do 
PLANJUS

REGULAMENTO

Outubro é mês de Halloween nos 
Estados Unidos. Logo mais chega 
dezembro e está na hora de 
organizar a viagem de fim de ano. 

VIAGEM E GOURMET

Saiba mais sobre o mercado de renda 
variável, no artigo da especialista em 
finanças, Myrian Lund. 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Confira os resultados do PLANJUS 
no último mês, na lâmina resumida

RENTABILIDADE



Tempo e
Aposentadoria:
uma boa união!

O tempo é um grande aliado quando o 
assunto é aposentadoria. Isso acontece 
pois ele trabalha em favor do participante, 
no que diz respeito ao acúmulo de ativos e 
rentabilidade. Quanto antes começar a 
planejar a previdência complementar, mais 
tempo o participante terá para preparar o 
futuro financeiro que deseja, buscando 
atender as necessidades no período de se 
aposentar. 

No simulador da JUSPREV, disponível no 
site da Entidade 
(http://jusprev.org.br/faca-uma-simulacao/), 
é possível entender exatamente como o 
tempo impacta diretamente nestes pontos 

e alerta para um cuidado especial: não 
deixar para pensar na aposentadoria 
somente mais tarde. Começar hoje é o 
melhor caminho! 

O acompanhamento do saldo dos 
investimentos na aposentadoria também é 
importante neste processo, assim o 
participante verifica o valor que já tem 
acumulado e se é necessário fazer alguma 
mudança nas contribuições ou fazer 
aportes, para incrementar os valores que 
deseja alcançar para o futuro. O 
participante pode acompanhar todas as 
contribuições no Portal Meu Futuro: 
https://www.meufuturo.net.br/jusprev/. 

TEMPO E APOSENTADORIA: UMA BOA UNIÃO!



Um participante que comece a sua reserva para a aposentadoria com 30 anos, tem pela frente pelo menos 
mais 30 anos de acúmulo financeiro para o futuro. Isso quer dizer 30 anos de reserva, e de rentabilidade, ou 
seja, juros compostos trabalhando em conjunto para que o participante obtenha, além do valor que destinou 
da sua própria reserva de acumulação, uma ótima rentabilidade ao longo do tempo. 

E já pensou começar a previdência com pouca idade, ainda criança? As vantagens do 
tempoXaposentadoria são muitas. Veja abaixo uma simulação de saldo acumulado de uma criança que 
completou exatamente um ano em 23 de setembro de 2019, no qual os pais já pensaram em fazer um 
planejamento de aposentadoria na JUSPREV, e irá se aposentar a partir dos 60 anos*: 

No cálculo foram considerados 6%a.a. de rentabilidade e taxa de administração de 0,7%, e nenhum aporte 
extraordinário, apenas a evolução do valor de contribuição, segundo o mínimo exigido para cada faixa 
etária, sendo R$ 88,41 até os 18 anos, R$ 176,83 entre os 19 e os 25 anos e R$ 353,67 para acima dessa 
idade. (*Simulação sujeita a prováveis variações econômicas e políticas e, por isso, não há como garantir 
os números das simulações realizadas)

TEMPO E APOSENTADORIA: UMA BOA UNIÃO!



Com esses parâmetros, a rentabilidade representa a maior parte do saldo acumulado, com 
mais de 70% do valor total:

Ou seja, o esforço financeiro do participante é menor que o retorno financeiro ao longo dos 
anos. Bom né? Mas... quer potencializar o investimento? Veja como ele fica com apenas um 
aporte inicial de R$ 10.000,00: 

TEMPO E APOSENTADORIA: UMA BOA UNIÃO!



E veja a rentabilidade:

No caso de um participante, que inicia as contribuições aos 30 anos, a próxima 
simulação de acumulação de saldo considerou um valor mensal para aposentadoria 
de R$1.000,00 (mil reais):

TEMPO E APOSENTADORIA: UMA BOA UNIÃO!



E a rentabilidade, considerando que o participante irá se aposentar aos 65 anos, é de 
mais de 60% do saldo. 

É por isso, que aliar tempo e aposentadoria é importante, e quanto mais cedo se programar, 
melhor será para o futuro financeiro.

TEMPO E APOSENTADORIA: UMA BOA UNIÃO!

e veja qual seria o melhor valor de contribuição para você alcançar os seus 
objetivos e construir o futuro que deseja: consultoria@jusprev.org.br  

Fale com nossos consultores 



Mês das Crianças

MÊS DAS CRIANÇAS

Veja como fazer a adesão da Renda Mensal
Programada para os pequenos

Como o tema do nosso informativo é o 
tempo e aposentadoria, a JUSPREV, 
neste mês das crianças, faz uma proposta 
para os pais que são participantes do 
PLANJUS: adesão da Renda Mensal 
Programada para filhos (dependentes 
econômicos). O benefício também poderá 
ser estendido para netos, sobrinhos, ou 
outros graus afetivos, sujeito a consulta do 
estatuto da Associação Instituidora que o 
participante faz parte.

Ao iniciar a Renda Mensal Programada 
para os pequenos, muitas são as 
vantagens. É possível começar a poupar 
com menos de R$100,00 (cem reais). Na 

JUSPREV o valor mínimo de contribuição 
para o PLANJUS varia conforme a idade 
do participante. Entre 0 e 18 anos, o valor 
mínimo atual é de R$88,41 (oitenta e oito 
reais e quarenta e um centavos). 

Quanto antes planejar a aposentadoria, 
melhor. O tempo de contribuição irá se 
unir com dois grandes aliados: 
rentabilidade e acúmulo de ativos. Agende 
agora mesmo a sua consultoria 
personalizada, para ajudar na construção 
do futuro daqueles que mais ama! Fale 
com a gente: 
consultoria@jusprev.org.br. 



Agenda JUSPREV
Confira os eventos com a participação da JUSPREV neste mês:

JUSPREV participa do Congresso Nacional do Ministério Público

Entre os dias 04 e 06 de setembro foi 
realizado em Goiânia - GO o 23º 
Congresso Nacional do Ministério Público. 
O evento foi promovido pela Associação 
Nacional dos Membros do Ministério 
Público – CONAMP e a Associação 
Goiana do Ministério Público – AGMP, 
ambas Associações Instituidoras da 
JUSPREV.

A JUSPREV participou do Congresso, 
como apoiadora do evento. Um estande 
da Entidade foi montado no Centro de 
Convenções de Goiânia e o consultor 
previdenciário Alexandre dos Santos, da 
Região Sul, esteve presente durante os 

três dias de Congresso para tirar dúvidas 
e fazer adesões ao plano de benefícios 
previdenciários da JUSPREV, o PLANJUS.
A vigésima terceira edição do evento, que 
ocorre bienalmente, foi realizada com o 
propósito de reunir promotores e 
procuradores de todo o país para 
discussão de questões jurídicas, 
econômicas e sociais afetas à atuação do 
Ministério Público e de interesse da 
sociedade brasileira. “Ministério Público e 
a defesa dos direitos fundamentais: foco 
na efetividade” foi o tema abordado pelos 
congressistas.

AGENDA JUSPREV



Consultoria previdenciária
é realizada na sede
da APAMAGIS

A consultoria previdenciária da JUSPREV, 
Carolina Dutra, esteve presente na sede 
da Associação Paulista de Magistrados 
(APAMAGIS) no último dia 19 de 
setembro, acompanhada da gerente da 
JUSPREV, Deborah Maggio. 
O objetivo foi esclarecer aos associados 
sobre a entidade e como funciona o plano 
de benefícios previdenciários, o 
PLANJUS. Os associados da APAMAGIS 
puderam agendar previamente horários 
com a consultora para tirar todas as 
dúvidas sobre previdência complementar 
e funcionamento da JUSPREV, bem como 
fazer a adesão ao PLANJUS. 
A APAMAGIS faz parte do Colégio de 
Instituidoras da JUSPREV. Atualmente 
mais de 80 Associações de Carreiras 
Jurídicas Públicas e de Auditoria Fiscal da 
Receita Federal do Brasil integram um 
dos principais órgãos colegiados da 
Entidade. 

AGENDA JUSPREV

JUSPREV apresenta o PLANJUS para associados da ANFIP-RJ

No último dia 26 de setembro, a JUSPREV esteve presente da sede da ANFIP-RJ para 
apresentar o plano de benefícios previdenciários - PLANJUS - para associados da Entidade. A 
palestra foi realizada pela gerente da JUSPREV, Deborah Maggio, e pelo Presidente do 
Colégio de Instituidoras da JUSPREV e Presidente da ANFIP, Dr. Décio Bruno Lopes. O evento 
também contou com explanação do membro do Conselho Deliberativo da JUSPREV e 
assessor econômico da ANFIP, Dr. Vilson Antônio Romero, e participação da consultora 
previdenciária Carolina Dutra. Além de apresentar a JUSPREV aos associados da ANFIP-RJ, o 
evento teve com tema central os “Impactos da Reforma da Previdência pra os Servidores 
Públicos e a Previdência Complementar

JUSPREV na Semana Institucional da AMATRA 9

Entre os dias 9 e 13 de setembro aconteceu na sede da Associação dos Magistrados do Trabalho 
da 9ª Região (AMATRA 9) a 9ª Semana Institucional da Magistratura do Trabalho do Paraná. 
     O consultor previdenciário, Alexandre dos Santos, esteve presente no evento, realizando 
consultorias com os associados da Entidade. Durante a Semana, os presentes puderam tirar 
dúvidas sobre a JUSPREV e aderir ao PLANJUS.   



PLANJUS

PLANJUS
Confira o quadro comparativo com 
as alterações no Regulamento do 
PLANJUS

Confira o quadro comparativo e o Regulamento completo aqui. 

Com o objetivo de buscar o melhor para os Participantes e 
Assistidos da JUSPREV, a Entidade comunica a alteração de 
alguns artigos do Regulamento do Plano de Benefícios 
Previdenciários – PLANJUS. As alterações foram aprovadas 
durante reunião do Conselho Deliberativo, realizada no dia 16 
de agosto de 2019.

Para atender à Resolução MPS/CNPC n.º 05, de 18 de abril 
de 2011, que determina a comunicação prévia das propostas 
de alterações, a JUSPREV elaborou quadro comparativo com 
a situação atual e a situação proposta do Regulamento, bem 
como, as justificativas para cada alteração.

http://jusprev.org.br/confira-as-alteracoes-no-regulamento-do-planjus/ 



COLUNA EDUCAÇÃO FINANCEIRA/MYRIAN LUND

O mercado de renda variável é caracterizado pela 
aquisição de ativos financeiros e derivativos sem 
pacto de prazo e taxa, ficando o investidor sujeito ao 
preço de mercado tanto na compra quanto na venda. 
São exemplos de renda variável: ações, ouro, 
commodities, moedas (dólar, euro, criptomoedas 
entre outras).

Vamos falar especificamente do Mercado de Ações. 
Observe a rentabilidade nos últimos 5 anos, 
comparativamente ao CDI (renda fixa conservadora).

Artigo produzido pela especialista em finanças, Myrian Lund.

Sobre o mercado de renda variável

Coluna Educação
Financeira, com

Myrian Lund

Com taxas de juro baixas, 
confira dicas da especialista
em finanças, Myrian Lund,
sobre renda variável. 

Pode-se observar que nos últimos 4 anos o 
Ibovespa, referência do mercado acionário, rendeu 
116,91% contra 45,24% do CDI evidenciando o 
bom momento de investimentos em ações. E de 
agora em diante?

A expectativa é que o mercado de ações continue 
subindo, apoiado nas novas entrantes na bolsa, as 
empresas com base tecnológica, a exemplo das 
fintechs no mercado financeiro. Nova onda de alta 
deve ocorrer no mercado versátil. O que pode 
restringir esse movimento é a esperada recessão 
mundial, pois o Brasil não é uma ilha isolada e 
será também afetado pela menor demanda por 
produtos.

A grande pergunta: 

Qual o preço justo
de entrada na bolsa?



COLUNA EDUCAÇÃO FINANCEIRA/MYRIAN LUND

Vamos às orientações quanto ao momento da compra:

01 02

03 04

O preço de uma ação está diretamente relacionado à expectativa 
de resultados futuros. Em outras palavras, o valor de uma 
empresa é o fluxo de caixa futuro (receitas menos despesas) 
descontados para a data de hoje. O preço da ação é igual ao 
valor da empresa dividido pelo número de ações.

Sem dúvida, para objetivos de longo prazo a diversificação dos investimentos em fundos de ações (ou ações), em 5%, 10% ou 20% 
do portfólio, de acordo com o seu perfil (conservador, moderado ou arrojado), podem proporcionar um diferencial significativo, nesse 
momento de taxa de juro extremamente baixa. 

No Brasil, a taxa Selic Meta está em 5,5%ao ano, podendo chegar a 5% até o final do ano, com uma inflação em torno de 3,5% no 
ano, a menor taxa de juro real da história brasileira. Lembre-se: o que você ganha é a taxa real (taxa nominal menos a inflação), ou 
seja, aproximadamente 2% ao ano podendo chegar a 1,5% ao ano, ou menos dependendo do rendimento da sua aplicação.

A empresa pode estar com prejuízo hoje, mas se a expectativa é 
positiva, essa ação vai subir na bolsa. Exemplo: Amazon viu seu 
valor de mercado quintuplicar nos últimos cinco anos, sem ter 
correspondência no lucro. A valorização da ação é decorrente do 
crescimento do mercado e da expansão de mercados.

É necessário, portanto, antes de comprar ação, pedir à 
Corretora o relatório de análise da empresa e do segmento que 
atua. Todas as corretoras necessariamente possuem um 
Departamento de Análise de Investimentos próprio ou 
terceirizado. A atualização dos relatórios costuma ser trimestral.

Se você não tem tempo de acompanhar os relatórios e notícias das 
empresas que deseja ser sócio, o melhor é investir em um fundo de 
ações, ou melhor em 3 ou 4 fundos de ações, com características 
diferentes: fundo ativo, fundo indexado ao Ibovespa, fundo de 
empresas de valor e fundo de dividendos, por exemplo.



Acompanhe a RENTABILIDADE do seu plano de Previdência Complementar, o PLANJUS. Para o mês de AGOSTO, o resultado 
consolidado foi de 0,32%, o equivalente a 63,31% da performance do CDI para o mesmo período. Já no acumulado do ano de 2019 
nosso resultado foi de 5,10%, o equivalente a 121,97% do CDI, ou seja, 21,97% de performance acima da rentabilidade do CDI.

COLUNA EDUCAÇÃO FINANCEIRA/MYRIAN LUND



Outubro é mês de Halloween nos Estados Unidos, tradição americana que 
cruzou as fronteiras e hoje é celebrada em diversos países. É uma oportunidade 
única para ver de perto como pais e filhos comemoram a data saindo 
fantasiados às ruas dos bairros onde vivem em busca de doces ou travessuras 
nas lojas e residências vizinhas. Ruas, lojas, hotéis e restaurantes criam 
decorações elaboradas que encantam adultos e crianças igualmente. Trazemos 
este mês sugestões de onde admirar e comemorar a festividade nos EUA.

Logo mais chega dezembro e está na hora de organizar a viagem de fim de ano 
para garantir as melhores opções de destino e hotelaria. Para te ajudar a decidir, 
listamos destinos e hotéis para passar o Natal e o Ano Novo ao redor do mundo, 
para diferentes perfis de viajantes.
Na gastronomia, damos uma volta gourmet por restaurantes que valem a pena 
conhecer no Brasil.

Confira as novidades no site da Jusprev e na Revista A Camminare. 
Excelentes viagens e momentos únicos.

Coluna Viagem e Gourmet
por: Adriana Lage 

adri.lage

Leia a revista aqui: 

https://www.yumpu.com/pt/document/read/62643600/a-camminare-traveller-ed-02

http://jusprev.org.br/clube-de-beneficios/

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