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| EDITORIAL |

N

este mês de setembro, completamos seis
meses de teletrabalho e já estamos com
data prevista de retorno. Aqui na Fundação, as adversidades trazidas pela pandemia se
mostraram, até o momento, possíveis de superação, como os resultados dos investimentos.
Em agosto, o resultado apresentado pelo Plano de Benefícios da Funpresp-Jud foi positivo,
sendo 0,48% em termos nominais e 0,24% em
termos reais. No acumulado de 2020, obteve
3,81% em termos nominais e 3,09% em termos
reais, permanecendo acima da meta para o período (3,45% em termos nominais e 2,73% em
termos reais).
Temos outras boas notícias. A Fundação alcançou o primeiro bilhão de patrimônio total gerido
e ultrapassou a marca de 20 mil participantes.
Nesta edição, falamos também sobre o novo
simulador de benefícios, disponível no Portal
do Participante, e a ficha de inscrição online
para os membros e servidores interessados
em aderir ao Plano de Benefícios JusMP-Prev.
A novidade pretende oferecer mais agilidade e
segurança ao processo de inscrição.
Temos, ainda, matéria sobre a exibição, no
Youtube, dos vídeos ganhadores do concurso
que realizamos este ano, bem como sobre a
Semana da Boa Ação, que envolveu a equipe
em uma iniciativa solidária, inspirada no Dia
Nacional do Voluntariado.
Para encerrar, falamos sobre a representatividade da Funpresp-Jud no Conselho Nacional
de Previdência Complementar (CNPC) e na Câmara de Recursos da Previdência Complementar (CRPC).
Até a próxima edição!
Amarildo Vieira de Oliveira
Diretor-Presidente

| CAPA |

Investimentos
apresentam resultado
positivo em agosto

E

m agosto, o resultado apresentado pelo
Plano de Benefícios da Funpresp-Jud foi
novamente positivo, sendo 0,48% em termos nominais e 0,24% em termos reais. No
acumulado de 2020, obteve 3,81% em termos
nominais e 3,09% em termos reais, permanecendo acima da meta para o período, que é
3,45% em termos nominais e 2,73% em termos
reais. Clique aqui para ler o relatório e aqui
para consultar a rentabilidade.
Embora o Plano de Benefícios tenha apresentado resultado positivo em agosto, tanto os ativos de Renda Variável quanto os de Renda Fixa
de longo prazo apresentaram retorno negativo
no mês, sendo contrabalançados pela expressiva rentabilidade positiva dos Investimentos
no Exterior no período. A queda nos preços
dos ativos domésticos de maior risco ocorreu
prioritariamente por conta da elevação da preocupação dos investidores com a trajetória das
contas públicas e, por consequência, da sustentabilidade da Dívida Pública, de acordo com
a Diretoria de Investimentos.
Vale destacar que a meta para 2020 é de IPCA
+ 4,15%, resultado passível de ser atingido, se
não houver novas turbulências nos mercados
financeiros a ponto de gerar resultados adversos no último quadrimestre do ano.
A carteira de investimentos do Plano de Benefícios finalizou o período com aproximadamente 53,6% dos recursos em Renda Fixa
IPCA, 19,4% em Renda Fixa CDI/Selic, 10,9% em
Renda Variável, 6,4% em Investimentos Estruturados e 9,7% em Investimentos no Exterior.
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| O RENDIMENTO DO SEU PATRIMÔNIO |
RENTABILIDADE NOMINAL LÍQUIDA
Plano de Benefícios
PB
Acumulado
até ago/2020

Plano de Gestão
Administrativa - PGA
Acumulado
até ago/2020

3,81%

3,56%

Fonte: Custodiante Qualificado (Santander)

SALDOS SEGREGADOS POR PLANOS
DATA

31/dez/2013
31/dez/2014
31/dez/2015
31/dez/2016
31/dez/2017
31/dez/2018
31/dez/2019
31/ago/2020

PB

24
5.520
29.314
76.694
160.202
327.550
733.649
1.011.044

PGA

26.104
23.253
19.146
16.275
13.603
17.249
24.382
30.099

em R$ mil

TOTAL

26.128
28.772
48.461
92.969
173.805
344.799
758.030
1.041.144

Fonte: Custodiante Qualificado (Santander)

| SEU PLANO DE BENEFÍCIOS - PARTICIPANTES |
Data de extração dos dados: 10/09/2020 - referente ao mês de agosto

POR CATEGORIA

20.127

MIGRAÇÕES

19.524 Patrocinados
352 Vinculados
43 BPD
25 No prazo opção
institutos
18 Autopatrocinados
5 Assistidos

6.681

POR SEXO

2.741 Analistas
2.737 Técnicos
1.202 Membros
1 Auxiliar

10.477
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| MAIORES PATROCINADORES |
RANKING DAS ADESÕES
TOTAL: 20.127 / AGO 2020
1°

MPF
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| INVESTIMENTOS |

Funpresp-Jud alcança o primeiro bilhão de patrimônio

A

Funpresp-Jud encerrou o mês de julho com R$ 1
bilhão de patrimônio total gerido. O valor envolve
os recursos do Plano de Benefícios (PB) e do Plano
de Gestão Administrativa (PGA). Ainda em julho, a Fundação também alcançou a marca de 20 mil participantes.
“Posso dizer que nossa trajetória nesses quase sete
anos de existência é de extremo sucesso. Num curto
período de tempo alcançamos o equilíbrio operacio-

nal, começamos a devolver a antecipação das contribuições patronais, iniciamos o processo de redução da
taxa de carregamento, mudamos de sede, estruturamos a entidade, ultrapassamos a marca de 20 mil participantes e, agora, atingimos outra marca simbólica,
representada pelo patrimônio superior a R$ 1 bilhão de
reais. Nossa Fundação já uma realidade no segmento
de previdência complementar fechada, disse Amarildo
Vieira de Oliveira, Diretor-Presidente da Funpresp-Jud.

Novo simulador de benefícios

A

Funpresp-Jud lançou uma nova ferramenta de
auxílio aos participantes: o simulador de benefícios. Diferentemente da opção disponível na
home do site da Fundação, a ferramenta é específica
para participantes do Plano JusMP-Prev. Utiliza as informações de contribuições vigentes e o saldo acumulado para estimar os valores do benefício de aposentadoria normal e benefício suplementar.
O novo simulador está disponível no Portal do Participante, em ambiente restrito por senha. Após realizar o
login, o participante deverá clicar sobre o menu “Serviços” e, em seguida, escolher “Simulador de Benefícios”.
Depois disso, encontrará os seus dados cadastrais,
além de alguns campos que poderão ser alterados
para realizar as simulações. Clique aqui para acessar
o tutorial do novo simulador. Clique aqui para assistir
ao vídeo sobre o assunto, em nosso canal no Youtube.

Inicialmente, o simulador pode ser acessado apenas
por desktops e notebooks. Está em andamento o projeto para tornar o Portal do Participante responsivo para
dispositivos móveis.
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Previsão do retorno ao trabalho
presencial a partir de 28 de setembro

A

Funpresp-Jud permanecerá em teletrabalho até
o dia 25, com perspectiva de retorno ao trabalho
presencial a partir do dia 28 de setembro.

As turmas trabalharão em semanas alternadas, respeitando 4 dias de trabalho presencial e um intervalo de
10 dias de teletrabalho nos dias úteis.

A Gerência de Gestão de Pessoas (Gepes) realizou pesquisa que mapeou os perfis dos empregados para compor a organização do retorno em escalas de trabalho.

O atendimento presencial na sede da Fundação permanecerá suspenso. Por e-mail (sap@funprespjud.com.br),
continuará ocorrendo normalmente. Já por telefone,
será mantido o horário especial, de segunda a sexta,
das 10h às 17 horas.

A equipe está ciente dos procedimentos de segurança
que serão adotados para o retorno, assim como os critérios de classificação do perfil de risco, organizado em
3 grupos, dividido em duas turmas cada. O primeiro
grupo retornará no dia 28 de setembro, o segundo em
26 de outubro e o terceiro em 23 de novembro.

Qualquer nova alteração no expediente será divulgada pelo site da Fundação e redes sociais (Facebook e
LinkedIn).

Vídeos ganhadores do concurso
do Prêmio Funpresp-Jud 2020
são exibidos no Youtube

D

urante todo o mês de setembro, serão exibidos
no Youtube os vídeos ganhadores do concurso
realizado este ano pela Fundação, sobre educação financeira e previdenciária. Clique aqui para
assistir. As vencedoras foram: Vanessa Ferreira Alves
(PR-PE), Maria Anália de Lima Seixlack (PR-PR), Janete
Valente Gushiken (TSE) e Emanuelle Cristine Souza e
Silva (SJSP).
Também no canal da Fundação no Youtube é possível
“maratonar” a série “Funpresp-Jud Responde”, que teve
11 episódios e buscou esclarecer dúvidas identificadas
na Pesquisa de Satisfação realizada este ano, além de
temas recorrentes em nossos canais de atendimento.
Dentre eles, CAR- Cobertura Adicional de Risco de Morte e ou Invalidez, investimentos e tipos de rendas oferecidos pelo plano Jus-MP Prev, dentre outros. Clique
aqui para assistir.

NOTÍCIAS

Semana da Boa Ação Funpresp-Jud
doa 200 kits Dignidade

A

equipe da Funpresp-Jud deu exemplo de solidariedade ao doar 200 “Kits Dignidade”, com itens
de higiene pessoal, para atender moradores de
rua de Brasília. A iniciativa fez parte da terceira edição da Semana da Boa Ação, projeto social realizado
anualmente pela Fundação, com o objetivo de ajudar
pessoas em situação de pobreza e vulnerabilidade. A
iniciativa é inspirada no Dia Nacional do Voluntariado,
celebrado em 28 de agosto.
Este ano, a equipe foi convidada a doar itens como
desodorante, sabonete, pacote de absorvente higiênico, barbeador descartável, máscaras e roupas íntimas.
Quem preferiu fazer a doação em dinheiro, teve o valor
revertido para a compra dos itens e água mineral. Os
itens foram doados aos projetos “Marmitas da Alegria” e
“Turma da Sopa”. Além deles, foi possível comprar nove
cestas básicas para atender famílias de crianças atendidas pela Creche São Francisco, na Cidade Estrutural.

Fundação está representada no
CNPC e CRPC

O

Diretor-Presidente da Funpresp-Jud, Amarildo
Vieira de Oliveira, foi nomeado pelo Ministério
da Economia para integrar, na condição de suplente, o Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC). Já Cicero Rodrigues de Oliveira Gomes,
membro titular e Presidente Substituto do Conselho
Deliberativo da Fundação, foi designado para integrar,
na condição de suplente, a Câmara de Recursos da
Previdência Complementar (CRPC).

Para Amarildo, “a presença da Funpresp-Jud em fóruns tão qualificados reflete a importância que a nossa
entidade alcançou no cenário da previdência complementar fechada. Os dois anos de atuação na CRPC, que
agora se encerram, foram bastante enriquecedores e
me deram subsídios para a minha atuação profissional. Neste novo desafio, espero contribuir para o fortalecimento do nosso sistema e bem representar os
interesses de patrocinadores e instituidores”.

O CNPC tem como função regular o regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar. Já a CRPC é
um órgão colegiado, vinculado à Secretaria Especial
de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia,
que julga os recursos interpostos contra decisões da
Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de
Previdência Complementar (PREVIC).

Para Cícero “foi uma alegria a notícia da designação
para a CRPC pelo reconhecimento do segmento de
previdência complementar ao trabalho que estamos
realizando na Funpresp-Jud. Tal fato aumenta a nossa
responsabilidade e disposição de contribuir para o fortalecimento do nosso sistema de previdência complementar fechada”.
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Ficha de inscrição online

E

m agosto, a Funpresp-Jud lançou a ficha de inscrição online ao Plano JusMP-Prev. Desde então, o
preenchimento da solicitação de adesão ao Plano
de Benefícios também pode ser feito de forma online,
pelo próprio membro ou servidor. Após a análise da
instituição na qual trabalha, ele estará inscrito, a partir
da data do protocolo.
A novidade pretende oferecer mais agilidade e segurança ao processo de inscrição. O ambiente online
inclui textos e vídeos explicativos para a ajudar o interessado, no ato do preenchimento. Após envio para

análise, a ficha passará pelo patrocinador, para conferência de dados. Se homologada, o servidor receberá
e-mail de boas-vindas e passará a ser participante do
JusMP-Prev.
Outra novidade é que o Representante Funpresp-Jud e/
ou Facilitador também poderá fazer a inscrição online
do participante, por meio do Portal do Patrocinador.
Divulgue para seus colegas de trabalho que ainda não
fizeram a adesão, clique aqui para acessar a ficha de
inscrição online.

| CURTAS |
Cadastro

EXPEDIENTE

Mantenha o seu cadastro atualizado junto à Funpresp-Jud. Quaisquer alterações de telefone,
endereço ou e-mail podem ser realizadas no Portal do Participante, disponível no site
www.funprespjud.com.br ou encaminhadas à Fundação, para o e-mail: sap@funprespjud.com.br.
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