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Fev. 2018 Jornal Vida e Saúde

2017 – Um ano de grandes desafios e mudanças

2 COM A PALAVRA, A DRP

Fazendo um balanço de 2017, fica muito
claro que o ano foi de muitas mudanças,
desafios e ajustes. Sofremos muito com a
troca do sistema de gestão. Na busca de
solução para os problemas ocasionados
pela mudança, a equipe da Diretoria de
Relações com os Participantes (DRP) es-
teve presente em 66 reuniões, palestras e
debates com beneficiários e prestadores
de serviço. Além desses, recebi pessoal-
mente na sede da Cemig Saúde outros
279 colegas durante o primeiro semestre
e 241 ao longo do segundo.

Não há como negar que foi um ano difícil.
Minha posse ocorreu em um momento
delicado, no mesmo mês em que a Cemig
Saúde iniciava o processo de migração.
Mas Deus sempre sabe o que faz. Cheguei
diante de um turbilhão de problemas, mas
o momento de crise transformou-se em
uma grande oportunidade de aprendiza-
do rápido. Isso mesmo, não havia espaço
nem tempo, o único caminho era correr
em busca de soluções. Muitas medidas já
foram e outras continuam sendo toma-
das, por meio das propostas levantadas
nos fóruns competentes, muitas delas
nos encontros realizados tanto na Região
Metropolitana quanto nas cidades do in-
terior.  

Os caminhos que temos pela frente nem
sempre serão fáceis de trilhar, mas são
fundamentais para um plano de saúde
saudável, transparente e eficiente.  Às ve-
zes é preciso alterar ou estabelecer novas
normas e metas para alcançar um desen-
volvimento sustentável. 

Sabemos que a Cemig Saúde tem um pa-
pel fundamental na melhoria da qualidade
de vida dos beneficiários e seus familia-
res. Por isso é tão importante que cada
decisão e cada ação sejam norteadas pe-
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“Os conceitos e opiniões emitidos nesta colu-
na representam a posição do Diretor de Rela-
ções com os Participantes”.

los valores da Operadora, para que ela
realmente consiga promover as melhores
soluções em saúde, que é a sua razão de
existir. 

Para avançar, é preciso mudar procedi-
mentos e melhorar nosso atendimento,
principalmente no interior, que sofre com
a falta de uma rede de prestadores ade-
quada. Sei que muitos de nossos colegas
anseiam por dar sua contribuição neste
processo, por isso vamos iniciar uma nova
agenda de encontros para debater e pla-
nejar o futuro de forma participativa e de-
mocrática. Fiquem atentos à programa-
ção que será divulgada em breve. 

Quero agradecer a todos os beneficiários
pela compreensão e por ajudarem a cons-

truir um caminho melhor, mas justo e aco-
lhedor. Aos conselheiros, por me recebe-
rem tão bem, aos empregados e diretores
da Cemig Saúde pelo carinho, ensinamen-
tos e paciência comigo nesse primeiro
ano. 

Que Deus ilumine nosso 2018, com muita
saúde, trabalho e realizações!

Marcos Barroso de Resende 
Diretor de Relações com os Participantes da Cemig Saúde 
(31)  3253-4900 | marcosbr@cemigsaude.org.br
Ouvidoria
ouvidoria@cemigsaude.org.br
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ELEIÇÕES CEMIG SAÚDE:
FORME SUA CHAPA!

Está em andamento o processo eleitoral
para a escolha do Diretor de Relações
com os Participantes, dois membros do
Conselho Deliberativo e um do Conselho

Novo Diretor Administrativo e Financeiro toma posse na Cemig Saúde

Stefano Vivenza assumiu, no último dia 2
de fevereiro, a Diretoria Administrativa e
Financeira (DAF) da Cemig Saúde. A ceri-
mônia de posse ocorreu durante a 100ª
reunião do Conselho Deliberativo, realiza-
da na sede da Operadora. Vivenza assu-
miu o posto deixado pelo ex-diretor Art-
hur Sette e Câmara, que renunciou em
outubro de 2017. O mandato do novo dire-
tor será exercido até fevereiro de 2022.

Trajetória profissional

Stefano Dutra Vivenza é formado em
Ciências Econômicas pela Universidade
Federal de Minas Gerais e possui diversos
cursos de pós-graduação e especializa-
ção nas áreas de gestão e finanças em

instituições como Fundação Dom Cabral
e Insead. 

Atua na Cemig desde 2006, tendo assu-
mido em 2016 a Superintendência de
Aquisição e Gestão de Negócios da Gera-
ção da Diretoria de Desenvolvimento de
Negócios da Cemig – responsável pela
gestão e acompanhamento das empre-
sas de geração da Cemig, como Aliança,
Renova, entre outras, nas quais atuou
como membro do Conselho de Adminis-
tração. 

Foi também responsável pela estrutura-
ção e gestão da área financeira da Aliança
Geração de Energia S.A – empreendi-
mento conjunto entre a Cemig e a Vale

S.A. Exerceu ainda várias funções na área
financeira, sendo a última a de Gerente de
Relações com Investidores. 

Fiscal – além dos respectivos suplentes e
sucessores.

A inscrição das chapas teve início às 8h do
dia 12 de março e vai até as 17h do dia 6
de abril. Tanto beneficiários ativos quanto
aposentados podem se candidatar. As ins-
crições devem ser feitas por meio dos for-
mulários próprios, que estão disponíveis no
site das eleições. O acesso é feito pelo en-
dereço www.cemigsaúde.org.br, clicando
no banner que fica no alto da página. Os
documentos devem ser entregues e pro-
tocolizados, em envelope lacrado, na Se-
cretaria Geral da Cemig Saúde – Av. Bar-
bacena, 472, 8º andar – Barro Preto, Belo
Horizonte|MG. A Comissão Eleitoral será

responsável por avaliar as inscrições. 

Votação

A votação terá início às 8h do dia 21 de
maio e vai até as 23h59 do dia 7 de ju-
nho. Todos os titulares ativos e assistidos
receberão a senha e as instruções para a
votação. É importante lembrar que a se-
nha é pessoal e intransferível.

Todas as informações sobre o processo
podem ser consultadas no edital de con-
vocação e no regulamento eleitoral, dis-
ponível no site das eleições. Lá também é
possível consultar o cronograma comple-
to do processo. 
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PENSIONISTAS AGORA PODEM INCLUIR NETOS COMO 
DEPENDENTES ESPECIAIS NO PSI

O Conselho Deliberativo da Cemig Saúde aprovou uma altera-
ção no Artigo 23, parágrafo segundo do Regulamento do Pro-
saúde Integrado da Cemig (PSI). Com a alteração, as pensio-
nistas – constituídas como responsáveis pelo grupo familiar
após o falecimento do titular – poderão ins-
crever netos no plano, na condição de
dependentes especiais, até que com-
pletem 38 anos, 11 meses e 29
dias. Vale ressaltar que a
inclusão somente poderá
ser feita pelas pensionis-
tas nos casos em que for
comprovada a relação de
parentesco do neto com o
titular falecido.

BENEFICIÁRIOS PODERÃO RECORRER EM TODAS 
AS INSTÂNCIAS QUANDO PREJUDICADOS NO SEU 

RELACIONAMENTO COM A OPERADORA

Outra mudança foi a inclusão do parágrafo único no Artigo 15
do Regulamento do PSI e a alteração do
Artigo 1º do Regulamento dos
Recursos Administrativos.

O principal objetivo das
alterações foi estabelecer
que qualquer beneficiário
ou ex-beneficiário titular pos-
sa recorrer em todas as instâncias
quando se sentir prejudicado no seu
relacionamento com a Cemig Saúde.

O Conselho Deliberativo reúne-se pe-
riodicamente para decidir sobre os as-
suntos relacionados à gestão do plano
de saúde. Confira ao lado o calendário
de reuniões para 2018. Você também
pode acessá-lo em:

Fique atento às datas para não perder o
prazo de entrega de recursos, que é de 20
dias antes de cada reunião. Os recursos
devem ser feitos em formulário específico,
disponível em nosso portal, em: 

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO

Recurso Administrativo

Solicitação de demandas

Informações e Prazos

Nossos Planos

www.cemigsaude.org.br

Formulários do PSI

Prosaúde Integrado da Cemig 

Nossos Planos

www.cemigsaude.org.br

POR DENTRO DO REGULAMENTO

Dia 

2
Dia 

16
Dia 

23

Dia 

27
Dia 

25
Dia 

29

Dia 

17
Dia 

28

Dia 

23
Dia 

28

Dia 

26



O aumento de casos de Febre Amarela
tem causado preocupação de pessoas no
Brasil inteiro. Até o início de fevereiro des-
te ano, o número de mortes pela doença
em Minas Gerais havia chegado a 50, de
acordo com o Ministério da Saúde. A ma-
neira mais eficaz de se proteger da Febre
Amarela é por meio da vacinação, ofereci-
da gratuitamente pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). 

A Febre Amarela é uma infecção causada
por um vírus que é transmitido pela pica-
da de um mosquito infectado. O mosquito
pica o macaco doente e depois pica a
pessoa. Ou seja, para que haja transmis-
são, é necessária a presença do mosqui-
to, que pode ser o Aedes Aegypti, o mes-
mo que transmite a Dengue, Chikungu-
nya e o vírus da Zika. Sendo assim, não
existe transmissão direta de pessoa para
pessoa nem de macacos para seres hu-
manos.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, a
vacina é recomendada a todas as pes-
soas, principalmente aquelas que moram
ou vão viajar para áreas com indícios de
Febre Amarela. A vacinação é contraindi-
cada somente para gestantes, mulheres
amamentando, crianças com até 6 me-
ses e pessoas imunodeprimidas – como
pacientes em tratamento quimioterápi-
co, radioterápico ou com corticóides
em doses elevadas. 

A vacina está disponível em todas
as unidades de saúde e deve
ser administrada pelo menos
10 dias antes do desloca-
mento para áreas de risco.

As pessoas que não estiverem com doses
em dia, precisam atualizar o cartão de va-
cina. 

Principais sintomas

Os sintomas iniciais incluem febre, cala-
frios, dor de cabeça intensa, dores nas
costas, dores no corpo em geral, náuseas
e vômitos, fadiga e fraqueza. Em casos
graves, a pessoa pode desenvolver febre
alta, icterícia (coloração amarelada da
pele e do branco dos olhos), hemorragia
(especialmente a partir do trato gastroin-
testinal) e, eventualmente, choque e insu-
ficiência de múltiplos órgãos. No caso de
algum desses sintomas, é importante
procurar um médico imediatamente, pois
somente ele é capaz de diagnosticar e
tratar corretamente a doença.
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PREVINA-SE CONTRA A 
FEBRE AMARELA

A doença demora 
de três a seis dias,
após a picada, para 
se manifestar.

Transmitida 
pelos mosquitos 

Hemagogus e Sabethes
(ambos comuns em 

matas) e pelo Aedes
Aegypti (área urbana).

A Febre Amarela é 
uma doença causada
por vírus.

Os sintomas podem
mudar de uma pessoa
para outra, podendo
ocorrer febre, calafrios,
dor de cabeça intensa,
dores nas costas 
e no corpo em geral,
náuseas e vômito, 
fadiga e fraqueza.

Atualmente a 
vacinação é o modo
mais eficiente de se
proteger da doença.

Jornal Vida e Saúde
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Este ano não haverá correção dos valores de coparticipação nem dos tetos do Programa de Garantias Especiais (PGE) e Programa de Ge-
renciamento de Crônicos (PGC). A exceção ocorreu em função do índice utilizado para reajuste desses valores – o IGP-M – ter sido negativo
em 2017. O indicador fechou o ano em - 0,52. O regulamento do Prosaúde Integrado da Cemig (PSI) prevê que o reajuste deve ocorrer so-
mente quando houver uma variação positiva do índice.  

Limites de coparticipação e teto do 
PGE para 2018

Nome: Matrícula:

Sortudos do mês de dezembro

n Rubens de Sousa Viana | 24242

n Marta Martins Agostini | 14798

n Devanir Vieira Dias | 25703

n José Petrônio de Oliveira | 22750

n Ronaldo Chagas Gomes | 200040

n Anderson Marques de Miranda | 55237

n Marlúcio Silva | 52435

n Enéas Ferreira | 28826

n Marta Helena Silva | 47630

n Marcus José Guimarães | 27989

Os ganhadores receberão os brin-
des no local de trabalho ou no ende-
reço residencial.

Resposta da edição passada

Letra C.

Quer ganhar um brinde personalizado da Cemig Saúde? Responda as ques-
tões abaixo e envie sua resposta para a Assessoria de Comunicação da Ce-
mig Saúde. Aqueles que responderem corretamente participarão do sorteio
de 10 brindes institucionais. Os nomes dos ganhadores serão divulgados na
próxima edição deste jornal.

Se você é beneficiário ativo, a resposta deve ser encaminhada por malote,
para o setor CS/COM.  Mas se você é beneficiário assistido, envie por cor-
reio para Av. Barbacena, 472 – 8º andar – Barro Preto – Belo Horizonte. O
CEP é 30190- 130. O prazo para envio é até 29 de janeiro.

Marque V para verdadeiro e F para falso:

(     ) O uso de repelente é a melhor forma de prevenir a Febre Amarela.

(     ) A Febre Amarela pode ser transmitida pela picada de qualquer mosquito e pelo contato com
pessoas infectadas.

(     ) Uma única dose da vacina é suficiente para prevenir a doença por toda a vida.

(     ) A vacina contra Febre Amarela deve ser tomada por todas as pessoas, exceto gestantes, mu-
lheres amamentando, crianças com até 6 meses e pessoas imunodeprimidas.

NA PONTA DA LÍNGUA

Teto PGE

Familiar sem POD: R$ 2.133,79
Familiar com POD: R$ 1.557,02
Adicional: R$ 1.557,02

Teto de PGC

PGC: R$ 2.133,79

Coparticipações

Limite de coparticipação por procedimento ou por internação: R$ 81,65
Limite de coparticipação mensal por grupo familiar: R$ 427,68



Você receberá mensalmente o
contato telefônico de uma enfer-
meira da Cemig Saúde, com
orientações sobre a gestação.

Além do acompanhamento, você
conta com um cartão da gestante, para
registrar as principais informações da
gravidez e facilitar o acompanhamento
médico. A cartilha pode ser retirada nas
unidades de atendimento presencial da
Cemig Saúde ou no Centro de Promoção
à Saúde (CPS), em Belo Horizonte. O do-
cumento também fica disponível para im-
pressão em no portal da Operadora. Para
acessar, clique no banner do programa,
disponível no alto da página.

Outras informações podem ser obtidas
pelo telefone (31) 3253-4829.
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Queremos curtir com vocês esse mo-
mento tão especial que é a espera de um
bebê e convidá-los para participar do Pro-
grama de Monitoramento da Gestante.

Para fazer sua inscrição basta seguir pas-
so a passo abaixo:

Receba um acompanhamento 
especial da sua gravidez

Inscreva-se

Programas

Programas de Atenção à Saúde 
(na parte superior do portal) 

Programa de Monitoramento 
da Gestante 

www.cemigsaude.org.br

A Ouvidoria existe para solucionar de-
mandas dos beneficiários que já recor-
reram aos demais canais de atendimen-
to e não ficaram satisfeitos com a solu-
ção apresentada. Ela nunca deve ser
usada como substituto para os canais
de primeira instância. Por isso, é muito
importante que você procure primeira-
mente todos os canais oferecidos pela
Cemig Saúde. Se depois disso sentir
que seu problema não foi resolvido, en-
tão é hora de buscar a Ouvidoria. Lem-
bre-se de ter em mãos o número de pro-
tocolo dos outros canais.

Para enviar sua manifestação basta se-
guir o passo a passo:

torno é de sete dias úteis.

Você sabe quando e como acionar a Ouvidoria?

Ouvidoria

Fale Conosco

www.cemigsaude.org.br

O setor também pode ser contatado pe-
lo e-mail ouvidoria@cemigsaude.org.br. A
terceira opção de contato é por meio do
telefone (31) 3253-4901. O prazo de re-
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NOVOS CONVÊNIOS CEMIG SAÚDE*

CIDADE/ESPECIALIDADE........................CONVENIADO/ENDEREÇO....................................................................................................................TELEFONE

ALFENAS
Clínica Médica.................................................Imunobio – Rua Bias Fortes, 610 – Sala 03 – Centro ..............................................................................................(35) 3291-2020

BOM DESPACHO
Clínica Médica.................................................JT Medicina Odontologia – Av. São Vicente, 200 – Sala 210 – Centro ..............................................................(37) 9919-1460

BOM SUCESSO
Psicologia .........................................................Bárbara Almeida Oliveira – Praça da Padroeira, 120 – Centro ...........................................................................(35) 9894-3122

Hospital.............................................................Santa Casa de Bom Sucesso – Praça Maria Ambrosina Guimarães, 118 – Centro...........................................(35) 3841-1222

CAMPO BELO
Clínica de Fisioterapia .................................Clínica Fisiot Padre Alberto – Campo Belo – Praça Licerio Miguel, 105 – Centro ...........................................(35) 3832-2333

Urologia.............................................................William Salume Maia Junior – Praça Cônego Ulisses, 37 – Sala 02 – Centro ..................................................(35) 3832-1252

DIAMANTINA
Clínica Médica.................................................Clinica Santo Antônio – Rua Sother Ramos Couto, 71 – Fátima.........................................................................(38) 3531-2134

DIVINÓPOLIS
Clínica de Psicologia ....................................CPPSY Clínica de Psicologia e Psicanalise – Rua Coronel João Notini, 331 – 4º Andar – Centro...............(37) 3222-7576

FORMIGA
Clínica de Fisioterapia ..................................Clinica Fisioestetic – Rua Antônio José Barbosa, 325 – Santa Luzia ..................................................................(37) 3221-2965

Clínica Médica .................................................Beauty Life – Rua Antônio José Barbosa, 315 – Santa Luzia..................................................................................(37) 3321-6777

ITAMARANDIBA
Hospital .............................................................Hospital de Itamarandiba – Rua Santa Luzia, 40 – Centro .................................................................................(38) 3521-1000

LAVRAS
Clínica Médica .................................................Clinica da Pele – Rua Benedito Valadares, 159 – Lojas A/B – Centro ...................................................................(35) 3821-3357

NOVA PONTE
Clínica Médica .................................................IME – Instituto Médico Especializado – Av. Floriano Peixoto, 664 – São Francisco .......................................(34) 3356-3675

PASSOS
Clínica Médica .................................................Clínica de Olhos Dr. Werley Ribeiro Campos – Rua Dep. Lourenço de Andrade, 222 – Sala 108 – Centro ..(35) 3413-3434

POUSO ALEGRE
Pediatria............................................................Aline Fonseca Leite Praça – Rua Antônio Sarlis, 22 – Medicina..........................................................................(35) 3422-2310

Nutricionista....................................................Deyse do Valle Rodrigues Neves – Rua Monsenhor Dutra, 120 – Centro..........................................................(35) 8835-9713

Clínica Médica/Geralreumatologia...........Frederico Palumbo Araujo – Rua Coronel Otavio Meyer, 81 – Centro.................................................................(35) 3422-9648

Clínica de Fisioterapia ..................................Bem Estar Fisioterapia e Pilates – Av. Moises Lopes, 392 – Francisca Augusta Rios ......................................(35) 3421-3419

SÃO JOÃO DEL REI
Clínica de Psicologia .....................................Espaço PSI – Clínica de Psicologia e Psicanalise – Av. Oito de Dezembro, 80 – Sala 06 – 3° Andar – Centro ....(32)98839-3147

Clínica Médica .................................................Clínica Digerir – Av. Oito de Dezembro, 80 – Centro..............................................................................................(32) 3379-4120

Clínica de Fisioterapia ..................................Hellem Carvalho Espaço de Saúde e Fitness – Rua Major Antenor de Carvalho, 234 – São Judas Tadeu ..(32) 3371-2566

Ortopedia e Traumatologia..........................Renato Andrade Teixeira Braga – Av. Andrade Reis, 130 – Centro.....................................................................(32) 3371-7188

Dermatologia ...................................................Valéria Azevedo Junqueira – Rua Antonio Josino de Andrade, 304 – Centro ....................................................(32) 3371-6680

SÃO LOURENÇO
Psicologia .........................................................Ataize Paôla Fernandes Cantuária – Rua Barão do Rio Branco, 151 – Centro .................................................(35) 3332-2390

SETE LAGOAS
Centro de Diagnóstico ..................................Centro Diagnóstico São Lucas – Rua Candido Azeredo, 108  – Centro ............................................................(31) 3176-0494

Endocrinologia ................................................Rita de Cássia Costa de Oliveira Souza – Rua Teofilo Otoni, 452 – Centro ....................................................(31) 3153-2131

CONSULTA À REDE CONVENIADA
A rede conveniada e a relação de profissionais descredenciados e substituídos são atualizadas frequentemente. Para consulta-las, acesse
www.cemigsaude.org.br, seção Rede Credenciada, menu substituição de rede. Você também pode fazer a consulta pelo aplicativo da Cemig
Saúde. Nesse caso, é possível acessar somente a rede conveniada.

* Para conferir a relação completa acesse www.cemigsaude.org.br
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Suplemento do jornal Vida e Saúde – Fevereiro de 2018

PROSAÚDE INTEGRADO DA CEMIG (PSI) 2018
Tabelas vigentes a partir de 01/01/2018 (Valores em R$)

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO - BENEFICIÁRIOS PATROCINADOS (ATIVOS E ASSISTIDOS) E AUTOPATROCINADOS

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO – DEPENDENTES ESPECIAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Obs.: Os beneficiários autopatrocinados assumem o pagamento integral ao plano, ou seja, as contribuições deles e a parcela fixa da patrocinadora no valor de R$ 633,97.

Faixa etária
Sem dependentes Com dependentes

Percentual Mínimo Máximo Percentual Mínimo Máximo
De 0 a 18 anos 1,44% 116,74 385,23 2,13% 155,31 737,87

De 19 a 23 anos 2,54% 137,82 454,78 3,58% 183,36 870,98

De 24 a 28 anos 2,54% 137,82 454,78 3,58% 183,36 870,98

De 29 a 33 anos 2,54% 137,82 454,78 3,58% 183,36 870,98

De 34 a 38 anos 2,54% 137,82 454,78 3,58% 183,36 870,98

De 39 a 43 anos 2,54% 137,82 454,78 3,58% 183,36 870,98

De 44 a 48 anos 2,89% 154,02 508,29 4,04% 204,93 942,64

De 49 a 53 anos 3,46% 162,14 535,03 4,62% 215,63 991,92

De 54 a 58 anos 5,08% 186,44 615,28 6,92% 248,06 1.071,69

Acima de 59 anos 5,77% 202,67 669,60 7,62% 269,63 1.164,76

Faixa etária Valor

De 0 a 18 anos 175,42

De 19 a 23 anos 203,49

De 24 a 28 anos 236,05

De 29 a 33 anos 311,59

De 34 a 38 anos 373,90

De 39 a 43 anos 426,25

De 44 a 48 anos 502,97

De 49 a 53 anos 588,47

De 54 a 58 anos 741,47

Acima de 59 anos 949,09

LIMITES DE COPARTICIPAÇÃO PRAS

Limite por procedimento e internação 81,65

Limite mensal 427,68

TETO PGE

Teto PGE - Beneficiário sem POD 2.133,79

Teto PGE - Beneficiário com POD 1.557,02

Obs.: Obs.: O percentual máximo de contribuição para cada dependente especial é
de 9,0% do rendimento global do participante

PROGRAMA ODONTOLÓGICO CEMIG (POD) 2018
Tabelas vigentes a partir de 01/01/2018

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO – BENEFICIÁRIOS PATROCINADOS – TABELA DE PERCENTUAIS

TABELA DE LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO – DEPENDENTES ESPECIAIS TABELA DE CONTRIBUIÇÃO – BENEFICÁRIOS AUTOPATROCINADOS

Idade do titular
Participantes Ativos Participantes Assistidos

Sem dependentes Com dependentes Sem dependentes Com dependentes
Até 49 anos 0,12% 0,16% 0,20% 0,28%

De 50 a 59 anos 0,13% 0,18% 0,23% 0,31%

Acima de 60 anos 0,14% 0,19% 0,26% 0,34%

Situação
Participantes Ativos Participantes Assistidos

Mínimo Máximo Mínimo Máximo
Sem dependentes 6,12 20,37 8,15 36,67

Com dependentes 8,15 38,73 10,19 50,94

Faixa Etária Valor
De 0 a 18 anos 7,58 

De 19 a 23 anos 8,72 

De 24 a 28 anos 10,03 

De 29 a 33 anos 10,35 

De 34 a 38anos 10,51 

De 39 a 43anos 12,22 

De 44 a 48anos 15,13 

De 49 a 53anos 17,59 

De 54 a 58anos 20,40 

Acima de 59 anos 30,34

Categoria Valor

Titular 30,71

Dependente 30,71

Obs.: Obs.: O percentual máximo de contribuição para cada dependente especial é

de 6,6% do rendimento global do participante


