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AJUBEMGE realizará um grande sorteio de fim de ano
Estamos chegando ao fim do ano e a vontade de confraternizar e nos abraçar é grande. Com a pandemia

o ano de 2020 foi de reviravoltas em todo o mundo, com isso tivemos que nos adaptar a uma nova realidade,
de nos mantermos em casa, falarmos com amigos por telefone ou vídeo, não poder marcar aquele
churrasquinho, almoços grandes em família e ainda sem as festas para nos divertir, inclusive as tão esperadas
da AJUBEMGE. 

Mas este ano vamos comemorar de uma outra forma, no lugar da festa, a associação vai sortear entre os
seus associados 40 prêmios em dinheiro, no valor de R$ 500,00 para cada ganhador. 

Esta premiação exclusiva vem não só como uma forma de comemoração de fim de ano, mas também
como agradecimento pela confiança de seus associados no trabalho da AJUBEMGE.

O sorteio será realizado pela diretoria, na sede da associação, no dia 27 de novembro, às 15 horas. Como
ainda não podemos aglomerar, um vídeo do sorteio será publicado no site (www.ajubemge.com.br). 

O resultado também será divulgado na próxima edição do jornal, em dezembro.
* Participarão do sorteio automaticamente todos os associados que estiverem com as mensalidades em

dia.
"Estamos sentindo muita falta do contato presencial diário com os nossos associados. Agradecemos a

compreensão de cada um neste momento e continuaremos sempre à disposição para ajudar. Vamos realizar
este sorteio este ano para levar de alguma forma, um momento de alegria e comemoração. Cruzem os dedos
e fiquem na torcida pelo prêmio. Para nós será uma enorme satisfação poder presenteá-los", comenta a
presidente Maria Lúcia Machado.

Aguardem o resultado e boa sorte!

Premiação 
especial

de fim de ano
2020
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Importante lembrete sobre o 13º salário
Com mais um fim de ano se aproximando, muitos contam com

a verba do 13º salário para arcar com os gastos extras. Mas é
importante lembrar, que os aposentados já receberam as duas
parcelas totais do governo entre os meses de abril, maio e junho. 

Já o 13º da Fundação Itaú Unibanco foi paga integralmente
em abril deste ano. 

Todos os aposentados e pensionistas do INSS têm direito ao
pagamento do 13º salário, no entanto, os recém aposentados,
assim como os que terão o benefício encerrado antes de 31 de
dezembro de 2020, receberam o pagamento proporcional.

Organize-se para os gastos de fim de ano para entrar  em
2021 com as contas em dia e com o pé direito!

Provas de vida de aposentados e 
pensionistas seguem suspensas

A exigência da Prova de vida anual dos aposentados e pensionistas segue suspensa e terá prazo até
o dia 30 de novembro de 2020. O Ministério da Economia publicou no dia 22 de outubro a Instrução
Normativa nº 103, que estabelece o novo período.

Segundo o ministério, após esse procedimento, a Unidade de Gestão de Pessoas de cada órgão e
entidade da Administração Pública Federal, a partir da confirmação do deferimento, deverá realizar o
restabelecimento excepcional, obedecendo ao cronograma mensal da folha de pagamento.

Já a obrigatoriedade da Prova de vida da Fundação Itaú Unibanco está suspensa até final de
dezembro deste ano.

Fontes de informações: Agência Brasil, INSS e Fundação Itaú Unibanco

Verifique o pagamento da sua mensalidade
É muito importante que cada associado mantenha a sua mensalidade em dia, para que a

AJUBEMGE possa continuar prestando o seu serviço. Estão ocorrendo muitos casos de atrasos por
diversos motivos, entre eles a não realização do débito automático, isso ocorre quando o usuário troca
de conta bancária e se esquece de refazer o pedido de débito no banco. 

E existem também os casos em que o boleto não é entregue ou tem atraso pelos correios. Quando
isso ocorrer é necessário que o associado  entre em contato com a AJUBEMGE para solicitar uma
segunda via. 

Outro quesito importante é lembrar de enviar o comprovante de pagamento em caso de depósito,
para o e-mail da associação (ajubemge@ajubemge.com.br) e manter os dados cadastrais atualizados,
como telefone e endereço, em caso de alteração.
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MP aprova aumento de percentual de empréstimos consignados
O Ministério Público ampliou de 30% para até 35% a margem consignável dos empréstimos que podem

ser obtidos por aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O novo limite vale
até o fim do ano, quando se encerra o período de calamidade pública em decorrência da pandemia de covid-
19, tanto para novos contratos, como para renovações.

De acordo com o banco, as taxas cobradas variam entre 1,34% e 1,50% por um prazo de até 84 parcelas. 
No caso de novos contratos, renovações ou portabilidade de outros bancos, é possível usar prazo de

carência de até 90 dias para começar a pagar as prestações.
A contratação ou renovação de empréstimo consignado pode ser feita por meio de algumas plataformas

disponibilizadas pelos banco ou através de seus canais de autoatendimento.

Fique em alerta

É importante ficar de olho, pois com este aumento de percentual do crédito consignado mais tentativas
de fraudes ocorrem, o que pode se tornar uma dor de cabeça.

Mesmo que o beneficiário tenha que apresentar, presencialmente documentos de identificação pessoal
para a instituição financeira, como RG, CNH e CPF, ainda existem brechas de segurança que facilitam golpes.  

Confira sempre seu extrato mensal e faça seu cadastro no site "Meu INSS" e vá na opção de bloqueio
de empréstimos. Outra alternativa é o site www.naopertube.com.br, com exigências da Anatel e do Sistema
de Autorregulação de Operações de Empréstimo Pessoal e Cartão de Crédito com Pagamento Mediante
Consignação. Podem ficar bloqueados, de acordo com sua preferência, bancos e  correspondentes por eles
contratados, na tentativa de fazer alguma oferta de operação de crédito consignado.

O bloqueio valerá por um ano e o cliente poderá escolher se bloqueia instituições financeiras específicas,
ou, ainda, todo um segmento – o setor bancário e/ou telecomunicações.

O sistema também prevê que os bancos deverão enviar aos consumidores, em até 05 dias contados da
data de liberação do crédito ao cliente, as seguintes informações mínimas relativas à operação: identificação
da instituição financeira contratante; data e número do contrato; canais de relacionamento da instituição
financeira; valor do empréstimo contratado pelo consumidor; quantidade e valor de parcelas.

Outra medida de destaque da autorregulação será a exigência de certificação de todos os integrantes da
equipe do correspondente que se relacionam com o cliente durante a contratação do crédito consignado.
Atualmente, o Banco Central exige que os correspondentes tenham pelo menos uma pessoa certificada. 

*Fonte de informações: Anatel, Agência Brasil e Governo do Brasil

Viver com Saúde - Compartilhamento de informações 
O Grupo Santa Celina que realiza o Programa Viver com Saúde em parceria com a Fundação Saúde Itaú,

está promovendo uma ação junto aos beneficiários aposentados participantes do programa para orientá-los
sobre o compartilhamento de suas informaçoes diante da nova lei LGPD.

A LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) que começou a vigorar em agosto deste ano estabelece regras
de proteção à privacidade dos dados pessoais e de saúde e seu compartilhamento entre a Fundação Saúde
Itaú - Grupo Santa Celina – rede médica assistencial.

O contato está sendo feito por meio telefônico pelos enfermeiros do Grupo Santa Celina, sempre com
ligação gravada. Eles explicam sobre a LGPD e a necessidade de aceitação as regras. A validação é feita
no momento da ligação.

Para que os beneficiários possam permanecer em acompanhamento pelo programa, eles precisam
aceitar este termo. Se não houver aceite, as informações de saúde não poderão ser analisadas e
compartilhadas e o beneficiário perderá acesso ao programa.

Caso o beneficiário queira mais informações, poderá contatar diretamente a Central Grupo Santa Celina
(0800 800 60 60) ou a AJUBEMGE (31 3201-9423 - WhatsApp: 31 98395-1069)

* Fonte de informações: Fundação Saúde Itaú 
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Nova associada
- Marília Pinheiro de Souza Leite -  Belo Horizonte/MG

Receita saudável 
para o verão

Picolé de frutas

INGREDIENTES:
- Frutas de sua preferência
- 700 ml de suco (suco natural de acerola ou

laranja)
- Açúcar a gosto ou adoçante
- Palitos

MODO DE PREPARO:
1 - Coloque as frutas picadas em cubinhos na

picoleteira.
2 - Adicione o suco, usando funil.
3 - Leve ao freezer e quando ganhar média

consistência coloque os palitos.
4 - Deixe congelar para servir.

Atendimento 
O atendimento presencial da AJUBEMGE continuará

suspenso devido a pandemia e seguirá em home office.

Contatos da AJUBEMGE: (31) 3201-9423 / 98419-9746
98396-3504    WhatsApp: (31) 98395-1069

Deixaram saudades
- Nilton Mattioli – 09.10.2020 – BH/MG
- Rosely Santana de Oliveira Pinheiro - 05.09.2020 - BH/MG
- Maria de Lourdes Viana Baptista - 17.10.2020 – BH/MG

A AJUBEMGE manifesta o seu pesar às famílias
enlutadas.

Palavra Cruzada 
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Para reflexão...
Em tempos tão difíceis e de descrença com a humanidade,

publicamos abaixo uma fábula para levar cada um de nós a
repensar. 

As fábulas tem caráter educativo e ao final trazem um
ensinamento, a "moral da história", que faz uma analogia com o
cotidiano. 

A fábula busca passar, através de histórias vivenciadas pelos
personagens irracionais, ensinamentos para os seres humanos.

O vinho e a água
“Experiência é o nome que cada um dá a seus erros”. 
(Oscar Wilde)

Nos Alpes Italianos existia um pequeno vilarejo que se dedicava ao cultivo de uvas para
produção de vinho. Uma vez por ano, acontecia uma grande festa para comemorar o sucesso da
colheita.

A tradição exigia que nessa festa cada morador do vilarejo trouxesse uma garrafa do seu melhor
vinho, o de maior sucesso, para colocar dentro de um grande barril, que ficava na praça central.

Um dos moradores pensou: “Porque deverei levar uma garrafa do meu mais puro vinho? Levarei
água, pois no meio de tanto vinho o meu não fará falta.” Assim pensou e assim fez.

Conforme o costume, em determinado momento, todos se reuniram na praça, cada um com sua
caneca para provar aquele vinho, cuja fama se estendia muito além das fronteiras do país.

Contudo, ao abrir a torneira, um absoluto silêncio tomou conta da multidão. Do barril saiu… água!
“A ausência da minha parte não fará falta.” Foi o pensamento de cada um dos produtores… 

Moral da história:

Muitas vezes somos conduzidos a pensar “Tantas pessoas existem neste mundo! Se eu não fizer
a minha parte, isto não terá importância.” Será?

Você sempre tem que estar motivado para fazer a sua parte, tenha um pensamento diferente dos
outros e faça o que é devido e com consciência, independente do que os outros possam estar fazendo.

Viagem para Cabo Frio 2021
Após tantos meses em casa, sem poder viajar devido a

pandemia, nada melhor do que tentar planejar um delicioso
passeio e renovar as energias.

A  AJUBEMGE está planejando para março de 2021, mais
uma incrível viagem para Cabo Frio, no Rio de Janeiro.

Mas devido as incertezas da situação da Covid - 19 no
Brasil, ainda sem previsão de melhora, o passeio por enquanto
não poderá ser confirmado.

Mais notícias sobre o que será definido serão publicadas
nas próximas edições do jornal e no site da AJUBEMGE.

Acompanhe e vamos torcer para que em breve
possamos arrumar as malas e aproveitar!
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Aniversariantes do mês - Dezembro

01 - Carlos Alberto Ribeiro,
Maria da Conceição
Amancio
02 - Amelia Costa Borges,
Antonio Magno Nogueira
Espeschit, Benedita Ursulina

Vieira, Benedito Alaur Maduro, Celso Abrantes e Silva,
Maria Avany Arruda Bastos
03 - Filomena de Oliveira Garcia, Maria Aparecida Silva
de Carvalho, Maria Daruiche Campanha
04 - Alfredo Lima Filho, Andre Etienne Rodrigues
Arreguy, Gaspar Dutra Machado, Mario Balbino
Goncalves Lazaroni
05 - Arnaldo Rios, Rafael Jose Moreno
06 - Claudia Maria Lima Vilaca, Sulamita da Silva
Urbano
07 - Divaldo Teodoro Franca, Eunice Freire Duarte,
Maria Imaculada Mourao, Viviane Assad Cota
08 - Elomar Conceiçao Tavares, Jose Batista de
Azevedo, Maria Imaculada Batista
09 - Jayme Bertelli, Marcio Lisboa Migueletto, Milton
Mendonca de Morais, Renato Antonio Leao
10 - Afonso Maria Resende, Jose Maria Padua, Maria
da Gloria Machado Chaves, Maria Samaritana de
Resende Marzano, Vandalci Pereira de Miranda
11 - Anibal Daniel Lage Gomes, Diva Couto Chaves,
Jose Domingos Pereira, Nelson Perlatto, Regina Maria
Paraiso da Costa
12 - Mirna Rosa Soares Machado
13 - Adalberto Gomes Moreira, Luzia Alves Garcia
Marton, Luzia Maria Conte Barbosa, Marcia Angelica
de Oliveira, Maria Geralda de Oliveira
14 - Hamilton Ananias Dias, Riva Mara Paulino, Wolney
Sarto 
15 - Eny Lima Raymundo, Jannice Barbosa Carrara
Roque
16 - Elza Borges Cardoso
17 - Joseni Itamar Mageste Marinho, Manoel Antonio
de Jesus, Rosilene Maria Dias Figueiroa, Sebastiao
Toledo

18 - Geraldo Brandao Vieira, Jairo Antonio da Silva,
Maria Cristina Horta
19 - Adao Julio Ferreira, Arare Pompeu, Emmanuel
Delane Silva de Aguiar, Juarez Jose Muniz
21 - Jaime Peres Gomes, Joao Bosco Correa
Fernandes, Joao Torquato de Resende, Olivia Maria
Hauck Salgado
22 - Cicero Carlos Ouverney, Gilberto Marani, Joao
Batista Melo de Araujo, Vania Marcondes Machado
23 - Adelmo Crisostomo, Amatusa Montes Guerra,
Carlos Alberto Rodrigues de Freitas, Frederico de
Sousa Neto, Gilce Maria de Souza Caldeira, Heitor
Lopes, Joao Divino de Abreu, Jose Clovis de Oliveira,
Maria de Lourdes Lage Pessoa, Rubens Domingues
de Carvalho
24 - Hamilton de Morais Pinto, Marta Helena Soares,
Paraiza Rafante de Sales
25 - Antonio Natal Tavares, Benjamim Roza Vieira,
Jose Natalino Avelar, Sonia Maria Pinto de Paula e
Silva
26 - Hitler Expedito de Andrade, Job Soares, Maria
Lucia Petruceli Oliveira, Nadir Ferreira da Silva, Omar
Estevao Diniz
27 - Jose Alberto Noronha, Nadir Tavares Barros
28 - Isabel Cristina Pacheco, Sebastiao Martins
Gomides
29 - Daniel de Almeida, Monica Elizabeth Lima, Neide
Gall dos Santos, Nilson Lopes Junior, Walter
Benevides Gomes
30 - Dalva Therezinha S. Ribeiro, Denise Vasconcelos
Meneses, Dilsa de Freitas Eller, Ezequias Jose da
Silveira, Milton Pereira Ferreira, Patricia Monteiro
Repolis Martins
31 - Elaine Aparecida Mourão Mendes, Luciana Couto
Soares. 
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A aniversariante sorteada do mês de
dezembro foi Sulamita da Silva Urbano,
residente em Goiânia/GO, premiada com um
cheque de R$ 200,00.

Aniversariante premiada

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