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DESTAQUES

Comece o ano com a 
segurança das coberturas 
de risco do PLANJUS. 

PLANO COMPLETO

NA JUSPREV

Agradecimento, conquista de 
resultados e mais um ano 
promissor para nossa 
previdência complementar 

MENSAGEM DA

DIRETORIA 2020

Veja como estender o 
PLANJUS para cônjuges e 
dependentes econômicos

PREVIDÊNCIA PARA A FAMÍLIA

Renda Mensal Educacional 
ajuda no custeio do ensino 
superior. Saiba como aderir

ESTUDOS

Muitas novidades para 2020. 
Acesse destinos e experiências 
a um clique de distância

VIAGEM E GOURMET

Confira a lâmina resumida do 
último mês

RENTABILIDADE

Como melhorar nossa relação 
com o dinheiro? Conheça mais 
sobre economia 
comportamental 

FINANÇAS



Ao fazer parte da Jusprev, é possível o participante aderir também aos benefícios da 
Renda Mensal por Morte e Renda Mensal por Invalidez. As coberturas de risco protegem 
o participante e seus beneficiários, em caso de alguma fatalidade. Diferente dos seguros 
tradicionais, essas coberturas oferecidas pela Jusprev são uma proteção a longo prazo, 
pois são convertidas em renda mensal no recebimento do benefício. Ou seja, os 
beneficiários terão, a longo prazo, uma segurança financeira. 

Outra vantagem é que as contribuições para as coberturas de risco contam para a 
dedução do Imposto de Renda, no limite de até 12% da renda anual bruta na base de 
cálculo do IR. Os valores pagos para a Renda Mensal por Morte e Renda Mensal por 
Invalidez não são resgatáveis. Mas são muito importantes para proteger financeiramente 
os participantes e seus beneficiários. 

PLANO COMPLETO NA JUSPREV

Comece o ano com a
segurança das coberturas
de risco do PLANJUS

Para saber mais, envie um e-mail para consultoria@jusprev.org.br
ou entre em contato pelo 41 – 3252 – 3400.



PREVIDÊNCIA PARA A FAMÍLIA

Veja como estender o PLANJUS para
cônjuges e dependentes econômicos

Com a Reforma da Previdência, muitos brasileiros estão buscando 
uma alternativa à previdência social. Para cuidar do futuro 
financeiro, uma previdência complementar é uma das soluções e a 
busca por uma entidade segura e transparente vem crescendo. E 
neste cenário, os participantes da Jusprev podem estender o 
Planjus para seus cônjuges e dependentes econômicos, 
protegendo o futuro de sua família. 

A partir da Instrução número 9 de novembro de 2018, da 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), 
todos os planos de previdência instituídos podem ser oferecidos 
para membros da família (cônjuges e dependentes econômicos). 
Antes mesmo dessa Instrução, a JUSPREV já tinha em seu 
regulamento a permissão para a adesão de familiares, que era 
possível por meio do Estatuto das suas Instituidoras.

Além de cônjuges e dependentes econômicos, o PLANJUS 
também poderá ser estendido para pessoas com quem o 
participante mantenha vínculo afetivo, sujeito à consulta do 
Estatuto da Associação Instituidora que o participante é associado. 
Para aderir, basta entrar em contato com nossos 
consultores previdenciários, no e-mail 
consultoria@jusprev.org.br ou telefone (41) 3252-3400.



MENSAGEM DA DIRETORIA 2020

Mensagem da Diretoria 2020
Agradecimento, conquista de resultados e mais um ano
promissor para nossa previdência complementar 

Um novo ano aponta. 2019 apresentou cenários 
econômicos diferentes dos anos anteriores. A Taxa Selic 
chegou ao seu menor valor na história do país. A Reforma da 
Previdência foi aprovada, aumentando ainda mais a necessidade da 
busca por uma previdência complementar segura e transparente, para 
a obtenção de uma aposentadoria tranquila no futuro. 

Para a JUSPREV foi mais um ano de crescimento, 
desafios e metas cumpridas. Diante do novo quadro 
econômico, a Entidade buscou, constantemente, junto às suas 
Assets, a melhor rentabilidade para seus participantes, sempre 
prezando pela segurança e transparência.  

Chegamos a quase 300 milhões em patrimônio 
previdenciário administrado, com mais de 3.000 
participantes e 85 Associações Instituidoras. Em 2019 
recebemos mais de 8 milhões em portabilidades e aportes superiores 
a 12 milhões. Esses números demonstram, mais uma vez, a 
credibilidade e a confiança depositadas pelos nossos participantes e 
assistidos. 

É momento de agradecer e comemorar. Agradecer aos 
membros dos Conselhos, Comitê e colaboradores, pela dedicação 
com que conduzem suas atividades, em prol de um futuro seguro 
para todos. Também agradecer às nossas Associações 
Instituidoras, as quais seguem acreditando no trabalho realizado 
pela nossa Entidade, dando vida à missão da JUSPREV. E, 
especialmente, agradecer aos participantes e assistidos, razão 
principal de ser e de existir.

Completamos 12 anos de fundação no último dia 06 de 
dezembro, comemorando os grandes resultados. E, 
para nossa entidade de previdência complementar, desejamos 
ainda mais crescimento, porque sabemos que esta missão de 
construirmos juntos um futuro melhor para todos, não deve parar, 
ultrapassando gerações. 
Aproveitamos para desejar um novo ano repleto de muita luz e 
alegrias para todos!

Cordialmente, Diretoria Executiva



ESTUDOS

Quando chega a época de faculdade, aumentam-se os 
gastos na família. São livros, transporte, alimentação, entre 
outros custos, não é mesmo? A Jusprev tem uma solução, 
que faz parte do Planjus, e foi pensada especialmente para 
auxiliar neste momento. A Renda Mensal Educacional 
integra os benefícios ofertados pelo plano previdenciário da 
Entidade. 

Com ela, o participante pode acumular um valor ao longo 
dos anos e garantir uma renda complementar quando os 
filhos, netos ou outro beneficiário de livre escolha iniciarem 
um curso superior. Essa modalidade também permite a 
dedução do imposto de renda, em até 12% da renda anual 
bruta, da base de cálculo do IR. 

Garanta o futuro educacional
de filhos, netos ou
beneficiário de livre escolha

Quanto mais cedo iniciar o acúmulo dessa reserva, mais 
benefícios terá nesta adesão, já que o saldo financeiro, 
construído ao longo do tempo, terá mais rentabilidade. 
Mas e se chegar no momento da faculdade e, por algum motivo, 
isso não acontecer? O participante não perderá este 
investimento, que será migrado para a conta individual no 
Planjus. 

Ficou interessado(a)? Basta encaminhar um e-mail para 
consultoria@jusprev.org.br ou falar diretamente com a 
nossa Central de Relacionamento com o
Participante no 41 –3252 – 3400.



Em junho de 2013, um colapso nervoso mudou minha história. Encerrei uma 
carreira bem-sucedida como empresária na área educacional para seguir minha 
grande paixão, inspirar as pessoas a viverem experiências mágicas pelo mundo, 
a descobrirem os destinos mais incríveis dos cinco. 
Acredito que viajar nos transforma, expande nossos horizontes e 
conhecimentos, mudamos nossos valores, nos libertamos de crenças e nos 
tornamos pessoas melhores.

Em 2019 trouxe sugestões para te inspirar a por o pé na estrada e a partir de 
agora você terá acesso a esses destinos e experiências a um clique de 
distância, na seção Clube de Vantagens da Jusprev, onde traremos opiniões e 
inspirações sobre lugares, hotéis e restaurantes, roteiros temáticos e benefícios 
relâmpagos para te ajudar na decisão sobre a próxima viagem e, se você 
precisar, na organização e no planejamento para que ela seja perfeita. 

Coluna Viagem e Gourmet
por: Adriana Lage 

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

COLUNA VIAGEM E GOURMET

Estamos aqui para você e por você!
Excelentes viagens,

Aproveite e acesse agora os conteúdos que já estão disponíveis para você, 
bem como nossos atuais parceiros do Clube de Vantagens. 

ACESSE O CLUBE DE VANTAGENShttp://jusprev.org.br/clube-de-beneficios/ 



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 DEZEMBRO, o resultado 
consolidado foi de 0,93%, o equivalente a 248,56% da performance do CDI para o mesmo período. Já no acumulado do ano de 2019 nosso 
resultado foi de 7,60%, o equivalente a 127,41% do CDI, ou seja, 27,41% de performance acima da rentabilidade do CDI.

RENTABILIDADE

*Para mais detalhes, favor consultar as lâminas de Investimentos disponibilizadas em nosso site.



COLUNA EDUCAÇÃO FINANCEIRA/MYRIAN LUND

Coluna Educação
Financeira, com

Myrian Lund

Como melhorar nossa 
relação com o dinheiro?

Pesquisas iniciadas nos anos 70 têm mostrado que as pessoas são “previsivelmente irracionais” nas suas 
decisões e escolhas financeiras. O conceito de homo economicus, completamente racional capaz de 
chegar às melhores decisões e escolhas guiadas pela lógica acima de tudo, objeto da economia 
tradicional, está sendo revisitado por uma nova ciência, a economia comportamental, baseada no homo 
sapiens, que considera os humanos de verdade com todas as suas falhas naturais.
Vejamos os exemplos a seguir:

Esses três exemplos demonstram o quanto estamos expostos a vieses comportamentais necessitando de 
um “auxílio” para atingir os objetivos desejados, para tomar decisões mais inteligentes nos âmbitos 
pessoal e financeiro.

(Por Myrian Lund) 

“Pagar a mensalidade da 
academia obriga você a 
vencer a preguiça e ir se 
exercitar.”

“Pagar caro por uma bebida em um 
estabelecimento luxuoso é 
aceitável, mas pagar caro pela 
mesma bebida em um boteco é um 
desperdício”.

“Tirar o petisco do seu campo 
de visão ajuda a comer menos 
e manter o apetite até a hora 
da refeição”



Coluna Educação
Financeira, com

Myrian Lund

Nas finanças pessoais, para 
evitar esses vieses, utilizamos 
os seguintes passos: 

Relacionar os sonhos e objetivos de vida – 
importante focar no que realmente é 
importante para você e a sua família, senão 
os sonhos de outras pessoas acabam 
invadindo as suas prioridades. 

01.

Elaborar a Planilha de Receitas e Despesas 
para os próximos 12 meses – a contabilidade 
mental não funciona, pois só conseguimos 
lembrar daquilo que é mais relevante naquele 
momento

02.

Envolver a família nos itens a e b acima – é necessário 
que os sonhos do cônjuge e dos filhos estejam 
alinhados com os seus objetivos, para que todos 
possam contribuir com ideias e ações para o 
atingimento dos desejos.

03.

Criar planos de ação – para atingir um objetivo, por 
exemplo, iniciar um plano de previdência 
complementar, é importante definir, entre outros: 
onde, que plano, que valor, periodicidade, tipo de 
tributação e como será o depósito. 

04.

COLUNA EDUCAÇÃO FINANCEIRA/MYRIAN LUND

A economia comportamental mostra que não adianta apenas estudar e saber o que precisa fazer, é 
necessário agir, definir os instrumentos que você vai utilizar para não cair em vieses e armadilhas. 



Coluna Educação
Financeira, com

Myrian Lund

COLUNA EDUCAÇÃO FINANCEIRA/MYRIAN LUND

Quer conhecer mais de 
economia comportamental?

Passos para o Sucesso Financeiro

Recomendamos o livro Misbehaving: a construção da economia comportamental, de Richard Thaler, 
prêmio Nobel de Economia em 2017, que trata de forma leve e bem-humorada dos principais conceitos 
dessa nova área de conhecimento, o que, sem dúvida, levará você a uma ampla visão de como lidar cada 
vez melhor com as finanças.

Envolvimento 
familiar

Planilhas
Financeiras

Mudança
de hábitos

Objetivos



41 - 3252-3400

www.jusprev.org.br

jusprev jusprevprevidenciajusprev


