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JUSPREV ONLINE



DESTAQUES

Equipe em Home Office, mas 
o atendimento continua em 
formato 100% online.
Confira os canais disponíveis. 

ATENDIMENTO REMOTO

Agende a sua consultoria 
personalizada. 
Consultores estão fazendo 
atendimento online. 

CONSULTORIA PLANJUS

Diretoria, Conselheiros e 
Comitês se reuniram nos dias
12 e 13 de março 

ÓRGÃOS COLEGIADOS

Confirme seus dados, como 
telefone, endereço, e-mail, e 
os beneficiários do seu Planjus

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Baixe a cartilha desenvolvida 
pela especialista em finanças,
Myrian Lund

IMPOSTO DE RENDA

Confira as últimas alterações 
que foram encaminhadas
para a Previc 

REGULAMENTO

Veja os últimos números na 
lâmina resumida 

RENTABILIDADE

No artigo do mês, época de 
rever os objetivos de vida, por 
Myrian Lund 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA



Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, toda a equipe da 
Jusprev encontra-se trabalhando em formato home office, mas os 
atendimentos aos nossos participantes e assistidos continuam em 
formato 100% online. Adotamos a política de privilegiar reuniões à 
distância (vídeo ou teleconferência) e de postergar a participação em 
eventos com número elevado de participantes.  

Em nosso Plano de Contingências estamos preparados para garantir 
a continuidade dos trabalhos à distância (tele trabalho ou home 
office) sem qualquer prejuízo a prazos e à continuidade na 
prestação de nossos serviços e com total disponibilidade para 
atendimento das demandas correntes e de novas demandas.

Estamos fazendo nossos atendimentos normalmente, de segunda a 
sexta-feira, das 8h30 às 18h, por meio dos contatos (telefone e e-mail) 
dos colaboradores, conforme cada setor. 

ATENDIMENTO REMOTO

Confira os canais de
atendimento via telefone
ou e-mail



ATENDIMENTO REMOTO

Confira os números e entre em contato sempre que precisar.  

Deborah Maggio – 41 9 9127-9700 – jusprev@jusprev.org.br 

GERÊNCIA GERAL:

Glaucia Murça – 41 9 9512-8377 – relacionamento@jusprev.org.br

RELACIONAMENTO COM O PARTICIPANTE:

Camila Barbosa – 41 9 9551-2747 – consultoria@jusprev.org.br

Solange Stelle – 41 – 9 9789-0606 – institucional@jusprev.org.br 

INSTITUCIONAL:

Fabiano Bonifácio – 41 9 8837-2259 – gti@jusprev.org.br

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

Allan Nogueira – 41 9 9751-3277 – investimentos@jusprev.org.br

INVESTIMENTOS:

Patrícia Traldi – 41 9 514-9980 – cadastro@jusprev.org.br

Ana Carolina – 41 9 9852-1133 – atendimento@jusprev.org.br

Jessyca Nogueira – 41 9 9868-7728 – administrativo@jusprev.org.br – Financeiro Administrativo

FINANCEIRO:

Leandro Kormann – 41 9 8700-5054 – operacional@jusprev.org.br – Financeiro Previdencial

Vanessa Dasko – 41 9 9759-1116 – comunicacao@jusprev.org.br

COMUNICAÇÃO:

Francisco Borges – 69 9 9910-5295 – marketing@jusprev.org.br

MARKETING:

Felipe Voos – 41 9 9775-6322 – publicidade@jusprev.org.br



ATENDIMENTO REMOTO

Agende a sua consultoria personalizada. 
Atendimento está sendo feito 100% online. 

Estamos atravessando um momento que requer atitudes 
e cuidados especiais para que possamos vencer a 
pandemia causada pelo COVID-19. Por isso, nossas 
consultorias personalizadas continuam sendo feitas em 
formato 100% online. 
Continue cuidando do seu futuro com a JUSPREV. 
Nossos consultores estão à disposição para falar sobre o 
seu PLANJUS, tirar dúvidas sobre seu plano, entre 
outras informações. 

Para agendar um atendimento, confira os contatos e 
telefones de cada consultor, conforme a sua região: 

Alexandre dos Santos – 41 9 9914-5240
alexandreconsultoria@jusprev.org.br

SUL e CENTRO-OESTE

Carolina Dutra – 31 9 8237-8484
carolinaconsultoria@jusprev.org.br

SUDESTE

Telma Costa – 85 9 9984-7081
telmaconsultoria@jusprev.org.br

NORDESTE

Fabio Roger – 91 9 9288-8181
fabioconsultoria@jusprev.org.br

NORTE

Zuleide Miranda –  61  9 9655-8978
zuleide@anfip.org.br

ATENDIMENTO ANFIP



CARTILHA DO IR

A Receita Federal do Brasil prorrogou o prazo final para o envio declaração do 
Imposto de Renda em 2020. A nova data limite é 30 de junho. Estão sendo esperados 
o envio de mais de 32 milhões de declarações.

As suas contribuições para o Planjus devem ser declaradas no seu IR. E vale lembrar 
que todas as contribuições feitas durante o ano de 2019, para qualquer das rendas 
oferecidas pelo plano de previdência complementar da Jusprev contarão, inclusive, 
para o cálculo da sua dedução do IR, que pode chegar em até 12% da renda anual 
bruta do participante. 

Para ajudá-lo no preenchimento da declaração, a nossa especialista em finanças, 
professora Myrian Lund, preparou uma cartilha com as informações necessárias. 

Para a sua comodidade, a Jusprev enviou no 
e-mail de todos os participantes o Informe de 
Rendimentos 2019, documento para a sua 
declaração do Planjus no IR. O informe também 
está disponível no Portal Meu Futuro, exclusivo 
do participante, por meio do link: 

Veja como declarar a
sua previdência no IR

Informe de Rendimentos.
Veja como acessar: 

ACESSE AQUIhttp://jusprev.org.br/veja-como-declarar-a-sua-previdencia-no-ir/

Jusprev disponibiliza cartilha desenvolvida
por especialista em finanças

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa equipe ou mesmo com o seu consultor 
previdenciário, pelos canais: consultoria@jusprev.org.br e relacionamento@jusprev.org.br 

PORTAL MEU FUTUROhttps://www.meufuturo.net.br/jusprev/



A Jusprev promoveu no dia 13 de março a Reunião dos Órgãos 
Colegiados da Entidade. O encontro aconteceu na sede 
administrativa, em Curitiba (PR) e reuniu membros da Diretoria 
Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de 
Investimentos. O objetivo foi tratar sobre assuntos importantes para 
a Jusprev e seus participantes e assistidos.

Na pauta estavam a apresentação do relatório de 
acompanhamento das políticas de investimentos, estratégia dos 
gestores e de investimentos, além de alterações visando melhorias 
no regulamento do Planjus, plano de previdência complementar 
administrado pela Jusprev. Essas alterações seguem agora para 
análise da Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar, a Previc.
No dia 12 de março, o Conselho Fiscal esteve reunido, também em 
Curitiba (PR) para análise das demonstrações contábeis da 
Entidade, prestação de contas e demonstrações atuariais em 2019.

No mesmo dia, no período da tarde, o Comitê de Investimentos 
também se reuniu para analisar as rentabilidades do acumulado 
2020 (janeiro e fevereiro), a performance e estratégia das gestoras, 
além da revisar as carteiras das gestoras e o relatório de 
acompanhamento das políticas de investimentos.

Estrutura Organizacional
A Jusprev é administrada pelos próprios participantes e 
Associações Instituidoras, que compõem os Órgãos Colegiados da 
Entidade. Ou seja, a gestão é compartilhada pelos participantes, 
que decidem sobre as melhores escolhas e opções para a 
evolução da Jusprev. 
Nas reuniões destes órgãos é que são debatidas e analisadas as 
inovações, soluções e melhorias para a Entidade, com o objetivo 
de seu crescimento. Clique abaixo para conhecer toda a estrutura 
organizacional da Jusprev.
Conheça aqui todos os Órgãos Colegiados.
http://jusprev.org.br/conheca-jusprev/ 

ÓRGÃOS COLEGIADOS

Reunião dos Órgãos Colegiados 
é realizada em Curitiba (PR)

CONHEÇA OS ORÇÃOS COLEGIADOShttp://jusprev.org.br/



Aqui na Jusprev prezamos sempre pela transparência e excelência em 
nosso atendimento. Mas para podermos manter o contato sempre que 
necessário com nossos participantes, é preciso que os dados 
cadastrais, como nome, telefone, e-mail e endereço estejam sempre 
atualizados em nosso sistema. Destacamos também a importância de 
manter atualizados os beneficiários do seu Planjus. 
Para confirmar se os seus dados como participante estão corretos, 
acesse o portal Meu Futuro. 

Caso tenha alguma mudança, é possível fazer a alteração diretamente 
no próprio portal, ou entrar em contato com nossa equipe da Central de 
Relacionamento com o Participante, em qualquer um dos canais abaixo: 

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

PORTAL MEU FUTUROhttps://www.meufuturo.net.br/jusprev/ 

DADOS

Confirme seus dados,
como endereço, telefone
e e-mail



ATENDIMENTO REMOTO

Confira as últimas alterações
que foram encaminhadas
para a Previc

Prezados(as) participantes, assistidos(as) e Associações Instituidoras;
Em atendimento às exigências contidas na nota técnica da 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), de 
número 1101, disponível para acesso aqui, e em atendimento ao 
princípio da transparência preceituado no artigo 7º da Lei 
Complementar nº 109/2001, a Jusprev informa que realizou ajustes de 
ordem material, solicitados pela Previc, e que as mesmas foram 
aprovadas. Os ajustes solicitados foram encaminhados novamente 
para a Superintendência para uma nova aprovação.

A Jusprev informa também que adequou demais alterações em seu 
regulamento, visando atender necessidades de seus participantes e 
assistidos, em reunião dos Órgãos Colegiados, que foi realizada no 
último dia 13 de março, na sede administrativa da Entidade, em 
Curitiba.

Neste sentido, a Entidade disponibiliza abaixo o quadro comparativo 
com as alterações e o regulamento completo do Planjus.

REGULAMENTO

http://jusprev.org.br/acompanhe-as-alteracoes-no-regulamento-do-planjus-2/

ACESSE TODOS OS DOCUMENTOS AQUIhttp://jusprev.org.br/acompanhe-as-alteracoes-no-regulamento-do-planjus-2/



Estamos de quarentena, sem poder sair e consumir diretamente nas lojas. Cuidado com a Internet, 
pois há uma pressão que você continue a comprar virtualmente.  Não caia nessa! Você não precisa 
de roupas, sapatos e acessórios neste momento. Aproveite para economizar, guardar dinheiro.

Coluna Educação
Financeira, com

Myrian Lund

Corona Vírus: época de rever objetivos de vida

01.

Tivemos que dispensar faxineiras, passadeiras, cozinheiras e outros prestadores de serviço. Se são 
pessoas que você tem apreço não deixe de pagar. Essas pessoas não terão renda durante a crise. 
Proponha pagar 1/2 diária ou 2/3 da diária, se você puder, para ajudar. Época de cooperação, de 
compartilhamento, de ajuda ao próximo. 

02.

Vamos manter uma boa reserva de curto prazo (reserva de emergência). Tempos de crise exige 
segurança e liquidez. Vocês estão vendo até o ouro (metal) perder valor, porque os investidores 
estrangeiros estão aplicando em títulos do tesouro americano como segurança. Onde você está 
colocando os seus recursos de curto prazo?

03.

EDICAÇÃP FINANCEIRA

Corona Vírus: um imprevisto, um fato atípico que mudou a rotina de todos e a economia global.
Vamos aproveitar este momento para fazer o planejamento da nossa vida, rever valores, estudar, 
aprofundar conhecimentos. 



Onde investir os recursos de curto prazo, para um a dois anos?

a)Bancos - produtos com garantia do Fundo Garantidor de Crédito até R$ 250.000,00 – CDB 
(Certificado de Depósito Bancário), Poupança, LCI e LCA (esses dois últimos prazo mínimo legal de 
permanência é de 90 dias – consulte o vencimento como gerente)

b)Tesouro Selic – aplicar com o governo é o menor risco de crédito. O Tesouro Selic oferece liquidez 
diária.

c)Cooperativas de crédito – RDC (Recibo de Depósito Cooperativo) que é garantido pelo FGCoop 
(Fundo Garantidor Cooperativo) até R$ 250.000,00 por CPF.

Coluna Educação
Financeira, com

Myrian Lund

04.

E quantos aos fundos de Renda Fixa? temos que dividir em três categorias:

a)Fundo de Renda Fixa DI – é conservador, mas a taxa de administração inviabiliza a aplicação, 
comparativamente ao CDB.

b)Fundo de Renda Fixa – tem títulos prefixados e pós-fixados. Os prefixados sofrem volatilidade e 
no atual momento podem estar dando rentabilidade baixa ou até negativa.

c)Fundo de Renda Fixa Crédito Privado – esse fundo investe em títulos de empresas, conhecidos 
como debêntures e FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios), com menos liquidez e 
que oferecem risco de crédito, principalmente os FIDCS (basicamente as carteiras de empréstimos 
dos bancos). Não é o melhor produto para fazer frente à sua liquidez diária, mesmo com resgate em 
D+1.

05.

EDICAÇÃP FINANCEIRA



Fundos multimercados – como as carteiras são constituídas de renda fixa + ações e/ou renda fixa + 
apostas nos mercados futuros de câmbio e juros, principalmente, estão, em sua maioria com 
rentabilidade negativa. Calma! O mercado vai voltar!

Coluna Educação
Financeira, com

Myrian Lund

06.

Ações e fundos de ações – apesar de ser a classe de ativos que mais “enlouquece” as pessoas em 
momentos de stress, eu fico tranquila, pois o mercado é cíclico, ondas de alta e ondas de baixa. 
Tudo bem que a crise proporcionou uma queda de 50% no índice Bovespa, mas muito mais pela 
indefinição gerada pela crise do que pela condição das empresas. Não venda a sua posição em 
ações ou fundo de ações! Aguenta firme! Neste momento, em função do medo do futuro, ninguém 
quer comprar esse investimento, mas as empresas vão continuar a existir e, após a crise, podem 
retornar mais fortes do que antes. Você só perde se vender agora as ações ou resgatar o fundo de 
ações. Se ficar posicionado, você verá que os seus ativos apenas se desvalorizaram por alguns 
meses e que depois voltaram a subir.

07.

Myrian Lund, CFP

Planejadora Financeira 

EDICAÇÃP FINANCEIRA



Rentabilidade
Prezando sempre pela transparência nas informações, a JUSPREV divulga mensalmente para seus participantes e assistidos os números referentes à 
rentabilidade do PLANJUS. A entidade ressalta que, em sua carteira de investimentos, é conservadora, prezando pela segurança do patrimônio de seus 
participantes. As estratégias da carteira passam sempre pela análise do Comitê de Investimentos, formado por participantes da Jusprev, e pela consultoria em 
investimentos Aditus. Neste momento, em que passamos pela situação de pandemia em nosso país, qualquer movimentação nos fundos exclusivos do PLANJUS 
tem sido ainda mais cuidadosa.

Ressaltamos que nosso acumulado de 2020, tivemos rentabilidade de 0,19%, o equivalente a 10,05% do CDI. Acompanhe o nosso quadro abaixo.

Neste período de oscilações no mercado financeiro, nosso plano poderá apresentar, pontualmente rentabilidade abaixo de 0%. Porém, ressaltamos que essas 
instabilidades fazem parte da situação atual de mercado e que não impactam a longo prazo, no patrimônio do Planjus.

RENTABILIDADE



41 - 3252-3400
www.jusprev.org.br

jusprev jusprevprevidenciajusprev


