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FUTURO 

Projete sua aposentadoria 
no portal Meu Futuro
Mais do que ficar tranquilo com o futuro, é saber o quanto receberá de benefício na aposentadoria. Por isso, a JUSPREV 

possui um canal exclusivo para que os participantes visualizem os valores de suas contribuições, o saldo acumulado, 

quanto tempo ainda falta para se aposentar e ver uma simulação de qual será o valor do benefício recebido.  

Para acessar esses números, basta o participante entrar no   Portal Meu Futuro  .  Após o acesso, com CPF e senha, já 

aparecerão os dados cadastrais e beneficiários. E na sequência o extrato, as contribuições, o tempo que ainda falta para 

entrada em benefício e uma simulação personalizada. Neste último quadro, o participante pode simular mudanças de 

valores de contribuições, ver os rendimentos, o saldo acumulado e valores de benefícios. 

Na hora da simulação, é possível também verificar qual opção de recebimento seria mais interessante, sendo três 

modalidades: prazo indeterminado, prazo determinado e percentual por saldo de conta. 

Ficou alguma dúvida?

Entre em contato com a Central de Relacionamento com o 

Participante ou WhatsApp:

           relacionamento@jusprev.org.br       (41) 99512-8377

https://www.meufuturo.net.br/jusprev/


Por que é importante ter um
plano completo na JUSPREV?

O plano de benefícios previdenciários da JUSPREV, o PLANJUS, não 

possui apenas o benefício da aposentadoria (Renda Mensal Program-

ada). Ao fazer parte da JUSPREV, o participante pode optar por mais 

três benefícios: Renda Mensal por Morte, Renda Mensal por Invalidez 

e Renda Mensal Educacional. Assim, familiares e beneficiários 

também estarão protegidos em caso de alguma fatalidade, como 

morte ou invalidez total e permanente. É possível ainda garantir os 

estudos de filhos(as), netos(as), ou qualquer outro beneficiário de livre 

escolha com a renda educacional. 

Ao aderir à Renda Mensal por Morte ou Renda Mensal por Invalidez, 

no caso de alguma fatalidade, os valores do benefício contratado são 

incorporados ao benefício da aposentadoria e passam a integrar a 

renda que será recebida pelos beneficiários. Vamos imaginar que o 

saldo da aposentadoria de um participante na JUSPREV esteja em 

200 mil reais. E ele fez a adesão à Renda Mensal por Morte e/ou 

Invalidez, com um valor segurado de 800 mil reais para cada. 

No caso de algum sinistro, o valor de 800 mil reais por 

Morte ou por Invalidez soma-se ao valor de 200 mil reais. 

Ou seja, o beneficiário irá receber o valor de 1 milhão de 

reais, em formato de renda, em uma das três formas que 

optar: prazo determinado, prazo indeterminado ou 

percentual por saldo de conta. 

O participante poderá optar pelas duas coberturas de 

risco ao mesmo tempo (Morte e Invalidez), ou poderá 

aderir a uma delas, conforme a necessidade. Vale lembrar 

que o valor mensal pago para essas duas rendas (Mensal 

ou por Invalidez) não são resgatáveis e nem acumulam 

com o saldo da aposentadoria do participante.

A Renda Mensal Educacional foi criada para garantir os 

estudos de um beneficiário de livre escolha do partici-

pante. Quando o beneficiário chegar na faculdade, terá 

uma renda para apoiar seus estudos, que pode ser usada 

para custear o ensino ou até mesmo para se manter ao 

longo do curso. E caso isso não aconteça? O saldo acu-

mulado passará para a conta individual do participante, 

sem nenhuma perda do investimento. 

Imposto de Renda

É importante destacar que o participante poderá deduzir 

até 12% da base de cálculo do Imposto de Renda e que 

todas as coberturas (Renda Mensal Programada, Renda 

Mensal Educacional, Renda Mensal por Morte e Renda 

Mensal por Invalidez) contam para essa dedução. 
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ARTIGO

Tempos de disrupção: qual o
impacto nas minhas finanças?

(Por Myrian Lund) Estamos vivendo um momento de muitas mudanças, rápidas e focadas em 

tecnologia, que afetam diretamente a vida e as finanças familiares. Vejamos algumas reflexões 

e dicas para lidar com tantas novidades a nosso favor.

Mudanças no consumo 
A facilidade da internet e das formas de consumir possibilitam acesso 

rápido e com mais qualidade a tudo que desejamos. Um bom exemplo é a 

comunicação entre pessoas pelo WhatsApp e, com isso, redução no valor 

das contas de telefone fixo e celular. Entretanto, para usufruir desse custo 

menor é necessário negociar, anualmente, com a companhia telefônica a 

adequação do plano. Outro exemplo é o transporte público privado, com a 

entrada do UBER e outras empresas competindo com os táxis por meio de 

�

�

�

preços reduzidos. A possibilidade de cadastrar o cartão de crédito nos 

aplicativos, e não precisar de dinheiro vivo para pagar o trajeto, é 

fantástico, mas pode levar ao descontrole dos gastos, se não definirmos 

um limite e acompanhar as despesas geradas por essa facilidade, em 

detrimento do uso do transporte público.

Empréstimos e financiamentos
A contratação altamente facilitada de empréstimos e financiamentos, 

sem precisar sair de casa, nem assinar pessoalmente um contrato, é 

ótimo, mas está levando às famílias ao superendividamento pelo uso 

excessivo de empréstimos e pelos elevados prazos oferecidos pelos 

bancos, que chegam a 96 ou 120 meses, principalmente nos consigna-

dos. A dica é usar empréstimos para alavancar sua vida (financiamento 

de imóvel, compra de bens duráveis) e não para as despesas cotidianas 

e, sempre, optar pelo menor prazo possível. 

Investimentos e Previdência
As novas oportunidades de investimento e modalidades de Previdência, 

antes acessível somente a grandes investidores, são excelentes e 

importantíssimas para as condições de longevidade das pessoas. As 

pesquisas indicam que já estamos vivendo 30 anos a mais que nossos 

avós/bisavós. Deveríamos estar ampliando os nossos investimentos 

para suportar a nossa vida mais longa. A tendência é não termos, no 

futuro, um Estado tão paternalista e vivermos do que conseguirmos 

acumular. Viverá melhor quem criar o hábito de poupar e realizar mensal-

mente investimentos e depósitos em previdência. A dica é começar e 

aumentar o valor depositado progressivamente. 



JUSPREV NO III ENCONTRO DO 
SUDESTE DOS AUDITORES-FISCAIS 
DA RECEITA FEDERAL

No dia 11 de outubro, a JUSPREV foi apresentada no III 

Encontro do Sudeste dos Auditores-Fiscais da Receita 

Federal do Brasil, realizado em Belo Horizonte/MG. O evento 

foi promovido pela ANFIP-MG, ANFIP-ES, AFIPERJ e 

APAFISP, com apoio da ANFIP Nacional. Na foto, Dra. Ilva 

Maria Franca Lauria, Vice-presidente de Assuntos 

Parlamentares da ANFIP, Dr. Floriano Martins de Sá Neto, 

Presidente da ANFIP, Deborah Maggio, Gerente da JUSPREV, 

Dr. Décio Bruno Lopes, Vice-presidente de Assuntos da 

Seguridade Social da ANFIP, Carolina Dutra, Consultora da 

JUSPREV (Região Sudeste) e Rozinete Bissoli Guerini - 

Presidente da ANFIP do Espírito Santo. 

MAGISTRADOS DA AMATRA 14 
CONHECEM O PLANJUS

No dia 15 de outubro, magistrados da Associação dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho da 14ª Região – 

Rondônia e Acre, conheceram mais sobre o PLANJUS. A 

explanação sobre a Entidade foi feita pelo vice-presidente da 

Associação dos Magistrados (AMB) e membro do Comitê de 

Investimentos da JUSPREV, Francisco Borges, e pela 

gerente da JUSPREV, Deborah Maggio. Também participou o 

consultor da JUSPREV da Região Norte, Fabio Roger. Na 

foto, da esquerda para a Direita, Fabio Roger, Francisco 

Borges, Antonio Cesar Coelho de Medeiros Pereira 

(Presidente da AMATRA 14) e Deborah Maggio. 

JUSPREV É APRESENTADA NA 
AMAZON E AJUFE

Mais duas Associações conheceram os benefícios da 

JUSPREV em Outubro. A Associação dos Magistrados do 

Amazonas (AMAZON) e a Associação dos Juízes Federais do 

Brasil (AJUFE). Na AMAZON, a apresentação foi feita no dia 

18/10, pela gerente da JUSPREV, Deborah Maggio. Também 

participou o consultor da Região Norte, Fabio Roger. Deborah 

também apresentou a Entidade para o presidente da AJUFE, 

Dr. Fernando Marcelo Mendes, no dia 23 de outubro. 

Na foto, visita da JUSPREV realizada na AMAZON.

AGENDA



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 SETEMBRO, o resultado consolidado foi de 0,46%, o equivalente a 97,34% da performance do CDI 

para o mesmo período. Já no acumulado do ano de 2018 nosso resultado foi 116,77% do CDI, ou seja, 16,77% de performance acima da rentabilidade do CDI.

Para mais detalhes

Fundos de
Investimento

Icatu Vangu Fic Fi Mult
Cred Priv JUSPREV R$ 74.772.349,01 0,36%

0,44%

0,58%

0,46%

4,64%

4,15%

8,34%

5,62%

R$ 74.653.550,07

R$ 64.037.084,76

R$ 213.462.983,84

SulAmérica JUSPREV
Ativo FI Mult

SulAmérica (NTNB’s)

Total JUSPREV

Patrimônio
Rentabilidade

Set/18 Ano (2018)

% CDI – JUSPREV Consolidado

% Poupança – JUSPREV Consolidado

Set 2018

97,34%

122,65%

Acumulado
2018

116,77%

162,06%

0,32%

99,68%

RENDA FIXA: 99,68%

RENDA VARIÁVEL: 0,32%

acesse aqui a lâmina completa

http://www.jusprev.com.br/?page_id=5504_


QUALIDADE DE VIDA

Coluna abordará dicas sobre
viagens pelo mundo

A partir de outubro, os participantes da JUSPREV poderão acompanhar no site 

(aba Clube de Vantagens) e no informativo da Entidade dicas sobre viagens 

pelo mundo. Os assuntos fazem parte do Clube de Vantagens JUSPREV e 

serão apresentados pela jornalista Adriana Lage. Ela é anfitriã de grupos de 

viagem exclusivos e consultora de viagem especialista em roteiros de 

experiência e luxo. É autora do site A Camminare Viagem e Gastronomia e tem 

matérias publicadas em veículos como Go Where Luxo, Viaje Mais Luxo, Yacht, 

Viagem e Turismo. 

E o primeiro artigo da Coluna aborda um tema que muitos têm dúvidas.Como 

fazemos para buscar informações sobre um país exótico que queremos 

conhecer? 

Clique aqui e leia o texto completo

Fique ligado nos próximos temas. Eles serão publicados no site da JUSPREV, 

na aba “Clube de Vantagens”. 

http://www.jusprev.com.br/?p=11137
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