
 
 

 

 

 

 

 

INFORME DE RENDIMENTOS 2020 
 

Informamos que a partir desse ano, para a emissão do Informe de Rendimentos referente ao 
exercício de 2020, o acionista deverá entrar em contato com o Banco Itaú, prestador de 
serviços de escrituração para a Irani Papel e Embalagem S.A, através do Portal de 
Correspondências Digitais. 

Basta acessar o portal através do link: https://correspondenciasdigitais.com.br/login 

O que é o Portal de Correspondências Digitais? 

É uma plataforma onde os clientes Itaú podem visualizar, guardar, imprimir e enviar por e-mail 
os seus informes de rendimentos de forma digital. 

Primeiro acesso: 

1. No endereço (www.correspondenciasdigitais.com.br), clique em Primeiro Acesso; 
2. Digite seu número de CPF e data de nascimento (Pessoa Física) ou CNPJ e data de 

fundação (Pessoa Jurídica); 
3. Escolha a opção para verificar a sua identidade (número de telefone ou e-mail). Caso 

não encontre seu número de telefone e e-mail, ligue para a Central de Atendimento 
0800 720 0223; 

4. Digite o código recebido por e-mail e/ou telefone e crie a sua senha pessoal; 
5. Pronto! Agora basta você entrar com seu CPF/CNPJ e nova senha cadastrada para 

acessar os seus documentos. 

O que é o serviço de escrituração de Ativos (ações /Fundos fechados ou Debentures)? 

É o serviço de guarda de suas ações / fundos fechados ou Debentures. O escriturador é a 
instituição contratada pela empresa que tem ações negociadas em bolsa para realizar a 
guarda, atualização, coordenação de eventos corporativos, pagamento de dividendos, juros 
sobre capital próprio ou rendimentos no caso de FIIs, além de também realizar o atendimento 
aos acionistas / cotistas. Então mesmo que você adquira ações/cotas por meio de uma 
corretora de valores que não tem nenhum vínculo com o grupo Itaú, mas se as ações/cotas da 
empresa a qual você comprou, o Itaú for o banco escriturador, o mesmo será o responsável 
pelo o envio do seu informe de rendimentos. 

Caso encontre algum problema, entre em contato com a central de atendimento ao investidor 

nos telefones abaixo: 

Atendimento Exclusivo aos Investidores 

(11) 3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas) 

0800 7209285 (demais localidades) 

Em dias úteis das 9h às 18h. 
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