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CONTRIBUIÇÕES

CONFIRA OS NOVOS VALORES
DAS CONTRIBUIÇÕES EM 2019
Prezado(a) participante, de acordo com o artigo 9º do Regulamento do
PLANJUS, parágrafo único, os valores das contribuições básicas serão

0 a 18 anos

R$ 88,41

19 a 25 anos

R$ 176,83

acima de 25 anos

R$ 353,67

atualizados, anualmente, em 1º de janeiro, pela variação do INPC – Índice
Nacional de Preços ao Consumidor, divulgado pelo IBGE, acumulado no
período de dezembro a novembro. Confira os novos valores de
contribuições, válidos a partir de 1º de janeiro de 2019.

Valores válidos a partir de Janeiro/2019

Para dúvidas ou informações, entre em contato com a
Central de Relacionamento com o Participante:

(41) 99512-8377

0800 052 3434

relacionamento@jusprev.org

FINANÇAS

A palavra da vez é .... Previdência
Por Myrian Lund
Um novo aprendizado está chegando para a
população brasileira em todas as instâncias, pública
e privada. A mudança da previdência oficial, ainda que
progressiva, está a caminho. E, pode afetar pouco a
nossa vida, mas, muito a de nossos filhos e netos.
Quanto ao aprendizado? Estamos sendo alertados
diariamente para poupar e a investir dinheiro para o
curto, médio e longo prazo.

CURTO PRAZO – liquidez diária é o mais importante; reveja a sua

MÉDIO PRAZO (2 a 5 anos) – aqui o

rentabilidade, que deve estar entre a 90 e 100% do CDI. Produtos:

importante é manter uma rentabilidade

CDB (Banco), RDC (Cooperativa de Crédito), Fundo de Renda Fixa e

acima de 100% do CDI. Pode ser CDB, LCI e

Tesouro Selic. Para ganhar menos que 90% do CDI, é melhor ficar

LCA de pequenos bancos, garantidos pelo

na Poupança, mas cuidado, pois, apesar de dar liquidez diária, o

FGC. Pode também diversificar no Tesouro

rendimento só é considerado se você deixar o dinheiro parado até

Prefixado e em Fundos Multimercados.

o mesmo dia do próximo mês (data de aniversário).

LONGO PRAZO (acima de 5 anos) – a meta aqui é a qualidade de vida no futuro, quando você não terá mais condições de
trabalhar como hoje. Mas, quantos anos vamos viver? Nós, planejadores financeiros, estamos usando ciclo de vida até 100
anos de idade. Produtos interessantes: Tesouro IPCA+, Fundos Multimercados, Fundos de ações (apenas 5% dos recursos
investidos) e o rendimento de Fundo Imobiliário para quem deseja complemento de renda mensal. Agora, um destaque
especial cabe aos Planos de Previdência com retornos igual ou superior a 100% do CDI.

1) Por que a Previdência vem ganhando
destaque para a aposentadoria e para
demais projetos de longo prazo?

2) Como escolher a Previdência?

Porque é um produto cujo imposto de renda é pago

o ganho se reverta para os participantes. Gosto, também, para

somente no resgate (não tem come cotas como

quem é da iniciativa privada, dos planos oferecidos pelas

fundos de investimento) e possui, se você escolher

empresas, pois, em função da negociação ‘empresa x

a tabela regressiva, a menor alíquota de Imposto de

seguradora’, os benefícios tendem a ser melhores que o dos

Renda, que é 10%.

planos abertos oferecidos pelos bancos.

Eu gosto muito de Planos de Previdência Fechada, como o da
JUSPREV, pois não tem fins lucrativos, o que permite que todo

3) O que é o CDI? O que preciso saber?
O CDI é a taxa média praticada entre bancos e ligeiramente
abaixo da taxa Selic Meta. Hoje a taxa Selic Meta está em
6,5% ao ano e o CDI em 6,40% ao ano. O Brasil, diferente de
outros países, tem as suas taxas disponibilizadas em dias
úteis, sendo que o ano padrão tem252 dias úteis e o mês

Aproveitando e utilizando a Jusprev como referência,
pode-se observar que a rentabilidade está excelente
comparativamente a produtos similares:

padrão, 21 dias úteis. Se o CDI permanecer em 6,40% o ano
todo, ainda assim a sua rentabilidade mensal vai variar, de
acordo com o número de dias úteis do referido mês:
17 dias úteis – 0,42% am
18 dias úteis – 0,44% am

Últimos 12 meses (2018) – 119,5% do CDI
Últimos 24 meses (2017 e 2018) – 109,36% do CDI
Últimos 36 meses (2016, 2017 e 2018) – 103,49% do CDI

19 dias úteis – 0,47% am
20 dias úteis – 0,49% am
21 dias úteis – 0,52% am
22 dias úteis – 0,54% am
23 dias úteis – 0,57% am
Por isso que não usamos a rentabilidade nominal, e sim % do CDI
para você saber se está sendo bem ou mal remunerado:
a) para liquidez diária - 90 a 100% do CDI
b) para investimentos de médio e longo prazo – 100% ou mais do CDI.

Parabéns JUSPREV,
você está fazendo a
diferença na vida dos
seus participantes!!!

INSTITUIDORAS

NOVAS INSTITUIDORAS
CHEGAM À FAMÍLIA JUSPREV
Três Associações de Carreiras Jurídicas Públicas passaram a integrar o Colégio de Instituidoras
da JUSPREV, formado por mais de 70 Entidades em todos o país. São elas: Associação dos
Defensores Públicos do Acre, Associação dos Magistrados de Pernambuco e Associação dos
Magistrados da Justiça do Trabalho da 19ª Região (Alagoas).
Com as adesões, que foram aprovadas pela Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (Previc), os associados e familiares das instituições já podem aderir ao plano de
benefícios previdenciários da JUSPREV, o PLANJUS, que oferece quatro modalidades de renda:

RENDA MENSAL
POR MORTE

RENDA MENSAL
POR INVALIDEZ

RENDA MENSAL
EDUCACIONAL

RENDA MENSAL
PROGRAMADA

Atualmente, a JUSPREV já possui mais de 70 Associações Instituidoras de Carreiras
Jurídicas Públicas e de Auditoria Fiscal da Receita Federal do Brasil. Juntas, as instituições
oferecem uma aposentadoria segura e transparente para seus associados e familiares. O
patrimônio do PLANJUS ultrapassou 230 milhões.

Rentabilidade
Acompanhe a RENTABILIDADE do seu plano de Previdência Complementar, o PLANJUS. Para o mês de DEZEMBRO 2018, o resultado consolidado foi
de 0,56%, o equivalente a 112,58% da performance do CDI para o mesmo período. Já no acumulado do ano de 2018 nosso resultado foi 119,29% do ,
ou seja, 19,29% de performance acima da rentabilidade do CDI.

R$ 81.534.256,21

0,62%

6,33%

R$ 78.613.888,35

0,63%

6,30%

R$ 72.376.472,77

0,38%

10,67%

0,59%

99,41%
0,59%

99,41%
R$ 232.524.617,33

0,56%

7,66%

DEZ 2018

112,58

119,29

149,57

165,69

VIAGEM & GASTRONOMIA
Entrevistamos com exclusividade especialistas do turismo que nos revelaram os
destinos-tendência para 2019 com argumentos fortes para te ajudar a escolher sua
rota este ano. Eles também levantaram questões relevantes para refletirmos sobre
nosso impacto nos lugares que visitamos.
Seguindo a mesma linha, apresentamos uma entrevista sobre as tendências da
gastronomia mundial para 2019 bastante apetitosa. Vale a pena conferir.
Voltando um pouco para as belezas diversificadas de nosso país, sugerimos três
roteiros no Brasil para vivenciar nossos cartões-postais, mesclando natureza e
experiências autênticas sem perder o conforto e a arte do bien vivre.
Na seção de serviços, trazemos uma releitura de viagens em grupo. Esqueça o
antigo estereótipo de muita gente, muitas atividades, pouco aproveitamento. Tenho
certeza que este texto despertará sua curiosidade para esta modalidade.
Para finalizar, escrevi umas linhas sobre o que o Camboja me ensinou durante os
dois anos que passei na Ásia.
Tudo isso você lê este mês no novo formato de apresentação. É com imensa alegria
que comunicamos o lançamento da revista digital A Camminare Traveller numa
versão especial para a Jusprev. Baixe a revista e leia a qualquer hora!
Em breve mais novidades, fique antenado!

Inspire-se! Boa viagem!
Adriana Lage

Baixe a revista aqui

jusprev
jusprev
jusprevprevidencia
0800 052 34 34
www.jusprev.org.br

