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Plano de Saúde Itaú
Redução do índice de reajuste

A Superintendência da Fundação Saúde Itaú, representada por Marcelo Teixeira Leão, realizou
uma reunião on-line, no dia 24 de fevereiro, com todas as associações de aposentados do Brasil,
participantes dos planos de Saúde Itaú para discutir sobre o reajuste das mensalidades do plano que
ocorrerá este ano.

A  AJUBEMGE foi representada pela presidente Maria Lúcia Machado.
Durante a reunião tivemos a grata surpresa com a informação de que houve uma redução no

índice de reajuste apresentado em comparação ao aplicado no ano passado. Embora ainda esteja
aquém do que desejamos,  o reajuste teve uma redução de 5%.

Índices de Reajustes Definidos:

Na tabela abaixo, estão os índices de reajustes definidos para a vigência Março/21 a Fevereiro/22. 

Para justificar os reajustes, a Fundação Saúde Itaú apresentou o seu relatório gerencial anual/20 contendo
planilhas e o estudo atuarial. 
Foram discutidas também, possíveis soluções para reduzir os custos dos seus serviços a fim de evitar

maiores reajustes no próximo ano, sem prejudicar a qualidade dos atendimentos. É importante salientar que os
usuários também podem contribuir para diminuir os custos usando os serviços com consciência.
A  AJUBEMGE sempre acompanha de perto e discute junto à Fundação as decisões e propostas com o

intuito de garantir o melhor para os seus associados.

Fundação Saúde Itaú

- Ativos e Aposentados 8,32%
- Agregados 0,00%
- Bemge                                                                                      8,32%
- Beneficiários amparados pela decisão                                     8,14%
da ação judicial movida pelo sindicato (ANS)                                       

Central Nacional Unimed
- Ativos e Aposentados 6,19%
- Agregados 6,19%
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Expediente
Expediente:  Associação Nacional dos Aposentados, Pensionistas, Funcionários e Ex-Funcionários do Conglomerado Bemge –   AJUBEMGE – Rua Curitiba, 689 – Salas 403 a 406 – CEP:
30170-120 – Belo Horizonte-MG – Telefone: 31 3201 9423 - WhatsApp: (31) 98395-1069 - Email: ajubemge@ajubemge.com.br 
Visite nosso site: www.ajubemge.com.br 
Diretora Presidente: Maria Lúcia Machado, Diretora Vice-Presidente: Laíz Maria Martins Lannes, Diretor Financeiro: Randas Costa Zanotti, Diretor Administrativo: Maurício Teodoro de São José,
Diretora Comercial: Mirani Lopes Vieira Liberal, Diretor Cultural e Social: Luiz Fernando da Silva Telles
Conselho Fiscal – Efetivo: Gerson de Assis Morais, Lourival Lelles e Plínio Buarque Vogas
Suplentes da Diretoria Executiva: Adair José de Souza, Maria Olimpia Marques Ferreira, Geraldo José Bahia Sudário, Joel de Assis Morais, Hercílio Antônio de Almeida e Herci Fonseca Barbosa  -
Suplentes do Conselho Fiscal: Albertino Couto Ferreira, José Gregori Júnior, Reinaldo Vilela Monte Raso
Diretores Adjuntos: Jonair Alves de Oliveira (Governador Valadares), José Roberto Oriente (Rio de Janeiro),  Rubens Prates Macedo (Belo Horizonte), Tarcísio Ferreira da Costa (Belo Horizonte), Délcio
Pinto da Silva (Belo Horizonte).
Publicação Mensal da Associação Nacional dos Aposentados, Pensionistas, Funcionários e Ex-Funcionários do Conglomerado Bemge -  Jornalista Responsável: Dúnia Catelli – Edição:Dúnia Catelli
– Diagramação: Dúnia Catelli – Impressão: Bigráfica – Tiragem: 1.700 exemplares – Leitores: 9.000

Eleições Fundação Itaú Unibanco 2021
Conselhos e Comitês de Planos

A Fundação Itaú Unibanco iniciou o seu processo eleitoral 2021. Os participantes e assistidos, além de
poderem votar, também puderam se candidatar a uma das vagas disponíveis, cumprindo os pré-requisitos
necessários.  As inscrições das candidaturas foram realizadas entre o dias 1º e 19 de fevereiro e estão em
processo de análise e homologação.
Para os Conselhos foram formadas chapas e para os Comitês de Planos as candidaturas foram

individuais.
A votação para definir os representantes dos participantes ativos, autopatrocinados, optantes pelo BPD

e em fase de opção e dos participantes assistidos no Conselho Deliberativo, no Conselho Fiscal e nos
Comitês de Planos acontecerá de 29 de março a 6 de abril.
Os participantes ativos, autopatrocinados, optantes pelo BDB  e em fase de  opção e os participantes

assistidos podem contribuir com as análises e decisões  que dizem respeito à gestão da Fundação Itaú
Unibanco. Isso acontece por meio de seus representantes no conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal -
dois órgãos fundamentais que avaliam e aprovam as ações, projetos e medidas que impactam diretamente
a entidade e também no Comitê do seu plano. 
Essa representatividade faz com que as avaliações e resoluções ocorram de forma transparente e com

pluraridade, consolidando a governança da Fundação.

Como será a votação:

Cada eleitor poderá votar apenas uma vez, independente do número de benefícios que receba da
Fundação, escolhendo somente uma chapa com os candidatos a membros efetivos e suplentes nos
Conselhos Deliberativo e Fiscal e um candidato para o Comitê do seu plano.
A  votação poderá ser feita de duas formas: por sistema eletrônico na internet  ou via URA ( Unidade de

Resposta Audível), com a senha que será enviada por e-mail e SMS aos participantes ativos,
autopatrocinados, optantes pleo BDP e em fase de opção e aos participantes assistidos, conforme cadastro
na entidade.
Após a apuração dos votos, havendo empate, o critério para definição final será a idade dos candidatos.

No caso das Chapas será a somatória da idade de seus membros titulares e suplentes.

Para mais informações sobre as eleições, consulte o Regimento Eleitoral no site da Fundação:
www.fundacaoitauunibanco.com.br - ou entre em contato de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, através dos
telefones:
4002 1299 - Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 770 2299 - Demais localidades
0800 770 23 99 - Pessoas com deficiência auditiva e de fala

* Fonte de informações: Fundação Itaú Unibanco
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Organize-se para fazer a sua Declaração 
de Imposto de Renda 2020/21

Começou no dia 1º de março o prazo para o envio da Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física 2021 – ano base 2020. Os contribuintes terão até o dia 30 de
abril para realizar a entrega. 
Quem é obrigado a declarar e não o fizer, ou enviar a declaração fora do prazo,

terá que pagar multa de, no mínimo R$ 165,74 e no máximo do correspondente a
20% do imposto devido.

São obrigados a declarar o IR em 2021:

- Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2020. O valor é o mesmo da declaração do IR
do ano passado.
- Contribuintes que receberam rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma
tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado.
- Quem obteve, em qualquer mês de 2020, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência
do imposto ou realizou operações em bolsas de valores de mercadorias, de futuros e assemelhadas;
- Quem teve, em 2020, receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 em atividade rural.
- Quem tinha, até 31 de dezembro de 2020, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de
valor total superior a R$ 300 mil.
- Quem passou para a condição de residente no Brasil em qualquer mês e se encontrava nessa condição até 31 de
dezembro de 2020.
- Quem optou pela isenção do imposto incidente em valor obtido na venda de imóveis residenciais cujo produto da
venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país, no prazo de 180 dias, contado da
celebração do contrato de venda.

Fundação Itaú Unibanco
O Informe de Rendimentos de 2020 do seu Plano de Previdência Complementar, já está disponível no site da

Fundação Itaú Unibanco ou pelo seu App:
Caso tenha iniciado seu benefício em 2020 e também tenha contribuído ao plano como ativo ou autopatrocínado
em 2020, seu Informativo de Contribuições também estará disponível no "Acesso dos Participantes".
Para acessar, basta seguir os passos abaixo:

- Pelo site:  www.fundacaoitauunibanco.com.br
1- Acesse o "Acesso dos Participantes" no site, selecione seu plano e faça o login com CPF (sem pontos e traço) e
senha.
2- Na página inicial, acesse Informe de Rendimento > Ano Calendário 2020.
Pelo App da Fundação faça o login com seu CPF (sem pontos e traço) e a senha utilizada para o "Acesso dos
Participantes" no site.
2- No menu, clique em "Benefício", acesse "Informes" e selecione o período desejado.
3- Escolha o programa leitor de PDF de preferência para visualizar o arquivo.
Se preferir, consulte o passo a passo: "Como acessar o seu Informe de Rendimentos" disponível no site. 

Plano de Saúde Itaú
Informe de despesas: Foram envidas pelos correios e também está disponível no site: planosaudeitau.com.br

INSS 
Informe de Rendimento: disponível no site: meu.inss.gov.br
Para acessar, basta seguir os passos abaixo:
Extrato Faça login no Meu INSS;
Clique em “Do que você precisa?” e escreva o nome do serviço que você quer;
Clique em “Baixar PDF”;

Os Informes de Rendimentos de todos os bancos nacionais também já estão disponíveis nos sites das
instituições. 
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Associado centenário recebe primeira 
dose da vacina contra a Covid-19

O associado da AJUBEMGE, Walter Ribeiro de Carvalho, de
102 anos de idade, recebeu a primeira dose da vacina contra a
Covid-19, no dia 24 de fevereiro. A  segunda dose está agendada
para o dia 24 de maio.
Viúvo, ele nos contou que ao longo desses meses de

isolamento domiciliar que fez para se proteger do coronavírus,
teve a sorte de não ficar só, pois sempre esteve na compania de
sua auxiliar Thereza da Silva e suas cuidadoras Adriana Oliveira
e Natália Rodrigues, todas muito atenciosas e amigas.
Os filhos e netos também optaram pelo isolamento em suas

casas. Mas além das cuidadoras que ficam presentes com ele, o
filho Evaldo é responsável por dar suporte ao pai. 
Walter é um exemplo a todos nós de sabedoria e resiliência, vivenciou a Gripe Espanhola, a Febre

Amarela e agora a Covid-19. Em todas as situações, não contraiu nehuma dessas doenças e hoje aos 102
anos tem consciência e empatia em relação a contaminação e seus agravantes.
" A vacina é o melhor meio que temos para a prevenção do Coronavírus. Todos devem tomar assim que

possível para garantir o controle da situação. Estou mais tranquilo por ter tomado a primeira dose e ansioso
pela segunda. A felicidade ainda não temos, pois ela envolve segurança. Precisamos cuidar de nós mesmos
e dos outros para voltarmos ao normal e desfrutar da alegria", comenta o associado. 

Antecipação do 13º salarial do INSS
Com o aumento do número de casos de Covid-19 neste ano, o governo pretende antecipar novamente os

pagamentos do 13º dos aposentados do INSS. A medida já havia sido adotada em 2020.
Segundo assessores presidenciais, a intenção é pagar a primeira parcela do 13º aos aposentados e

pensionistas do INSS entre o fim de março e ínicio de abril.  Mas ainda é necessário aguardar a aprovação
das datas.
A equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, já providencia a formalização da medida e avalia se

realmente será possível fazer a primeira antecipação ainda este mês. A medida não tem custo extra para o
governo, porque há verba prevista no Orçamento de 2021.

Foto: arquivo pessoal - Walter na alegre expectativa
com seu netoThiago Lamac na fila de vacinação.

Prova de Vida 
Em decorrência da pandemia, a prova de vida foi suspensa diversas vezes. Este ano, a Fundação Itaú

Unibanco irá mantê-la suspensa até que normalize o atendimento presencial. Já no INSS será obrigatória a
partir de maio, porém será de forma escalonada. 
Os beneficiários podem realizar a prova de vida nas agências ou sem sair de casa usando o aplicativo:

O meu gov.br, com biometria facial. Já o aplicativo Meu INSS deve ser usado pelo segurado para
acompanhar o resultado após realizar o procedimento.
Se o segurado descumprir essa regra, ele poderá ter seu benefício bloqueado e para que ele volte a

receber é necessário que ele procure o banco para regularizar a situação. Confira o calendário do INSS: 
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Programação de eventos 
da AJUBEMGE 2021

Em virtude da crise sanitária provocada
pela COVID-19, a diretoria da AJUBEMGE
decidiu pelo bem de seus associados, cancelar
todos os seus eventos (recreativos, festas e
viagens) do primeiro semestre de 2021.
Ainda está em definição pela diretoria quais

ações poderão ser realizadas para os
associados enquanto a pandemia impedir que
ocorram os eventos, que inevitavelmente
geram aglomeração.
A AJUBEMGE agradece a compreensão de

todos os seus associados.

Deixaram saudades
- Ângela Jesuina de Jesus - 12.01.2021- BH/MG
- Lourimar José de Souza - 20.02.2021 - Dores do
Indaiá/MG
- Juracy R. dos Santos - 13.01.2021 - Carandai/MG
- Luiz Canfora Neto - 09.01.2021 – RJ/RJ
* Cleusa G. de Carvalho - 18.12.2020 - BH/MG
* Nilo Ribeiro de Carvalho - 27.07.2020 - BH/MG 
* Angelino G. Batista - 07.07.2020 – Goiânia/ GO

A AJUBEMGE manifesta o seu pesar às famílias
enlutadas.

(*) A AJUBEMGE só foi informada recentemente.

Novos associados
- Edilma C. Camargos e Sousa – Dores do Indaiá/MG
- Regina Coeli Barbosa dos Santos - Carandaí/MG

Sejam bem-vindos!

Atendimentos 
Visando reduzir a

propagação do Coronavírus
(COVID-19), a AJUBEMGE
informa aos seus associados
que irá manter, por tempo
indeterminado, a suspensão
dosatendimentos presenciais.
Os demais canais de

atendimento, permanecerão disponíveis.
As Fundações Itaú Unibanco e Saúde Itaú

também seguirão com a suspensão do atendimento
presencial em suas unidades, mantendo os demais
atendimentos.

Contatos para atendimento:

AJUBEMGE

Centrais de atendimento: (31) 3201 9423 / 
98419 9746 / 98396 3504 /(31) 98395 1069
Whatsapp: (31) 98395 1069
Site: www.ajubemge.com.br
E-mails: ajubemge@ajubemge.com.br (geral)
elisabeth@ajubemge.com.br (Elisabeth Almeida)
vanina@ajubemge.com.br (Vanina Freitas)
wilma@ajubemge.com.br (Wilma Soares)

Fundação Itaú Unibanco
Site: www.fundacaoitauunibanco.com.br
Central de atendimento: 4002 1299 (capitais e
regiões metropolitanas)
0800 770 2299 (demais localidades)
0800 770 2399 (deficientes auditivos ou de fala)

Fundação Saúde Itaú
Site: www.planosaudeitau.com.br (atendimento
online)
Central de Atendimento: 4004-5522 (capitais e
regiões metropolitanas)
0800 722 5522 (demais localidades)
3003 3282 (Danielle Batista Reis – Porto Seguro)

Lembrete - Assembleia para escolha dos 
membros da Junta Eleitoral da AJUBEMGE

É importante lembrar, que no dia 07 de abril, ocorrerá a Assembleia Geral Extraordinária, em primeira
convocação às 09h30, na sede da AJUBEMGE (Rua Curitiba, 689 - salas 403 a 406 - BH/MG), a fim de discutir
e deliberar sobre a escolha dos membros da Junta Eleitoral,  para eleição dos dirigentes da AJUBEMGE, mandato
de julho/2021 a julho/2023.
A  Assembleia será realizada obedecendo todas as medidas de segurança contra a COVID-19, como o uso obrigatório

de máscaras, distanciamento entre os presentes e o uso de álcool em gel.
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Aniversariantes do mês - Abril

01 - Danilo Antonio de
Oliveira. 
02 - Augusto Ferraz Neto,
Jesus Purcino de Azevedo,
Luis Jorge Silva, Maria
Aparecida Padua. 

03 - Antonio Atila Goulart, Elza dos Santos Medeiros,
Fernando Jose Alves, Ildeo Conti, Lea Maria de Castro
Nemer, Maria Luiza Zuim Pereira de Castro Lopes,
Vera Maria Coelho Duarte. 
04 - Adalardo Beluco Filho, Carlos Eugenio Silva
Ferreira, Carlos Ferreira de Deus. 
05 - Antonio Carlos da Silva (II), Arles Silva Vieira, Joao
Furtado, Jose Paulo Antonio Ribeiro, Miguel Ferreira
de Carvalho Vieira, Norton Rocha de Souza, Patricia
de Urbano Resende, Volusia Rocha Antunes Hermida. 
06 - Jorge Ferreira Leite, Maria da Conceiçao
Fraisleben. 
07 - Flavio Faria, Gema Barreto Carneiro, Jose Silva
Filho, Manoel Jose Araujo. 
08 - Jamir Lemos, Joana Darc Ribeiro Marinho, Joao
Bosco de Araujo. 
09 - Lila Maia de Oliveira, Maria de Lourdes Bonifacio
da C Guimaraes, Marilene Oliveira Alvarenga, Waldea
Cascardi de Moraes. 
10 - Ed Geraldo Rezende Carvalho, Hilda Leni Ramos
Cardoso Braga, Jose Maria Araujo. 
11 - Adriana de Souza Costa, Claudia Teresinha D
Chaves G Dolabela, Helena Pereira do Prado. 
12 - Luiz Antonio Franca Alves, Maristela Soares
Tavares, Neuza Maria Teixeira Ruffo, Wilson Chaves. 
13 - Agner Vieira da Costa, Antonio Goncalves. 
14 - Antonio Macedo, Regina Maristela Drumond da
Silveira. 
15 - Andrea Cordeiro do Nascimento, Maria Cristina de
B Vilas Boas, Nadia Regina Barbosa de Almeida,
Vantuil Altivo de Paula, Vicente Mario Mendes, Walter
Impelizieri. 

16 - Custodio de Assis de Oliveira, Maria Mercedes. 
17 - Alvaro Sabaini, Gleuton Rodrigues Vaz. 
18 - Domingos Costa, Maria Violeta Ferreira de Salles,
Sueli Consuelo Campos. 
19 - Amaury Cabral Gimenes, Edson Marcio Viegas
Lopes, Joao Menezes, Miriam Simões Lopes Moreira
Indiano, Sara Jane Dias Alves, Valfrido Hermogenes
Pedersoli. 
20 - Dilene Schroeder Pimenta, Franklim Barreiro da
Silva, Gosvinda Ramos Marigo, Jose Luiz Rodrigues
Camelo, Pedro Costa Mendes. 
21 - Ana Cristina Lanza Padrao, Neyla Nara Almeida
Caldas Otoni, Rubens Prates Macedo. 
22 - Luiz Quirino. 
23 - Cypriano Adalberto Cunha, Denise Maria Simoes
Mahe. 
24 - Geraldo de Magela Lisboa, Ivone Martins Pereira. 
25 - Jose Manoel de Souza, Jose Penha, Mauricio
Torres de Freitas, Nara Baeta Pereira Hudson, Nerval
Barbosa Cardoso. 
26 - Danilo Arreguy Mourao, Ubirajara Morais. 
27 - Elizabeth Silva Ferreira, Jose Fabio Marcondes de
Camargo, Mario Jose Varella, Mariza Rodrigues de
Souza Camargos. 
28 - Leticia de Sousa , Mauricio Teodoro de Sao Jose,
Ronaldo Vieira Grapiuna, Teuler Heronio Ruas, Vilma
Amancio. 
29 - Emerson Alves de Souza, Jose Lopes Barcellos,
Maria Amalia Faical Parenti, Waldemir Carvalho. 
30 - Andre Augusto Campos, Cicero Vale Cardoso,
Jose Marcelino Rola Fagundes, Maria de Nazare
Rebelo Ferreira. 

ANO 52 – Nº 605 MARÇO DE 2021

O aniversariante sorteado do mês de março
foi Edson Márcio Viegas Lopes , residente em
Pitangui/MG, premiado com o valor de R$ 200,00.
* O valor do prêmio será transferido para a

Conta Corrente cadastrada na AJUBEMGE.

Aniversariante premiado

A AJUBEMGE parabeniza todos os aniversariantes do mês de abril e lhes
deseja saúde, paz e muitos motivos alegres para comemorar!
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