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AJUBEMGE, 53 anos juntos
Com a mesma determinação do início

de sua criação e a preocupação
permanente em atender cada vez melhor
os seus associados, a  AJUBEMGE
comemora com muito orgulho, no dia 25
de maio, os seus 53 anos de existência.
A instituição veio sendo construída de

uma história de lutas, alegrias e muita
união, entre os associados, sua equipe
de funcionários e o apoio das Fundações
Itaú Unibanco e Saúde Itaú. 
Estamos passando por momentos

difíceis e incertos, nunca imaginados, de
isolamento, dor e medo.  Mas
independente dos fatos, a AJUBEMGE
tem se esforçado muito para que todos se sintam amparados e confiantes de que tudo isso vai
passar, na expectativa de voltar a atender cada um de pertinho, realizar ações e eventos para
voltarmos a nos abraçar, sorrir e festejar. 
Enquanto isso ainda não é possível, todo apoio e cuidado estão sendo realizados. Vamos ter

fé que venceremos esta batalha e, juntos, sairemos mais fortalecidos.
É importante lembrar também, que este ano se encerra o mandato da atual diretoria e em

junho haverá eleição para definir os novos representantes da associação. Toda essa trajetória
de sucesso não seria possível sem o apoio de todos que passaram e ainda passam por aqui,
presidentes, diretores, conselheiros e colaboradores que sempre deram o melhor de si, com
dedicação e louvor.
E é por essa união, que a AJUBEMGE continua de pé, viva e forte. Uma instituição modesta,

que é sustentada por seus associados que sempre acreditaram e apoiaram os trabalhos
realizados.

PARABÉNS A TODOS QUE DERAM A SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A AJUBEMGE SE
MANTER ERGUIDA E COMPLETAR 53 ANOS DE VIDA!

Diretoria da AJUBEMGE 2019/2021
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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

Adiantamento do 13º salário
INSS
Os aposentados e pensionistas do INSS devem receber a primeira

parcela do 13º salário neste mês de maio e a segunda parcela em junho.
O decreto sobre o assunto já está pronto e deve se publicado até junho.
A antecipação do 13º salário do INSS foi confirmada pelo Ministro da

Economia, Paulo Guedes, ainda em março quando o orçamento para
este ano foi colocado em votação. Contudo, o atraso na sanção da Lei
Orçamentária Anual (LOA) impediu que o 13º salário fosse pago já em
abril. A antecipação na liberação dos recursos para os 31 milhões de

segurados deve injetar mais de R$ 50 bilhões na economia a partir de maio.
O adiantamento do salário extra é uma das medidas ecônomicas estudadas pelo governo para garantir

assistência financeira durante a pandemia da Covid-19. Em 2020, o governo antecipou o benefício dos
aposentados também nos meses de maio e junho. 
O salário adicional é previsto em lei para quem recebeu ao longo dos últimos 12 meses benefícios como

aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. 

ACMV

Devido à pandemia, em abril de 2020,a Fundação Itaú Unibanco adiantou para todos os participantes
dos planos  ACMV e 002 o abono salarial (13º salário) integralmente. Para este ano, a diretoria ainda está
estudando a possibilidade de repetir o feito, lembrando que os participantes do Plano ACMV, como ocorre
anualmente de acordo com o regulamentado, tem garantido o recebimento do adiantamento da metade do
abono salarial neste mês de maio.

Data para a entrega da declaração de IR é adiada
A Receita Federal alterou o prazo final de entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda

das Pessoas Físicas referente ao exercício 2021, ano calendário 2020, de 30 de abril para o dia 31 de maio.
Apesar da prorrogação do prazo, o cronograma de pagamento das restituições permanece o mesmo.

Portanto, quanto antes enviar a declaração, mais rápido o cidadão receberá sua restituição de imposto de renda.
Em razão do adiamento, o contribuinte que deseje pagar o imposto via débito automático desde a 1ª cota

deverá solicitá-la até o dia 10 de maio. Quem enviar a declaração após essa data deverá pagar a 1ª cota por
meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), gerado pelo próprio programa, sem prejuízo
do débito automático das demais cotas.
Para aqueles que não optarem pelo débito automático, os DARFs de todas as cotas poderão ser emitidos

pelo programa ou pelo Extrato da Declaração, disponível no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC).
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Deixaram saudades
- Elian Gualberto da Fonseca - 03.04.2021 - BH/MG
- Geraldo Afonso Veloso – 16.04.2021 – BH/MG

A AJUBEMGE manifesta o seu pesar às famílias
enlutadas.

Mensagem do associado
"Na edição do mês de março, eu, Walter

Ribeiro, fui mencionado devido ao meus 102 anos
de idade e ter ido vacinar. 
Agradeço  imensamente a jornalista Dúnia

Catelli pela a sua atenção e habilidade ao
descrever a importância da  vacinação."

*Mensagem enviada pelo associado Walter R. de Carvalho

Mensalidades em atraso
A  AJUBEMGE solicita aos seus associados que

verifiquem se não possuem débitos com a
associação. Algumas mensalidades encontram-se
em atraso e é muito importante mantê-las em dia
para que os serviços continuem sendo prestados
da melhor maneira possível.
Aqueles que por um acaso não receberam

algum boleto pelos correios, não tiveram debitado
em conta ou se esqueceram, favor entrar em
contato com a AJUBEMGE.

Encontro de Lideranças da
Fundação Itaú Unibanco

No dia 29 de abril de 2021, foi realizado pela
Fundação Itaú Unibanco, o Encontro de Lideranças,
que busca reforçar o relacionamento, parceria e
transparência com as associações.
O encontro foi  através de vídeo conferência com a

participação da diretoria da AJUBEMGE e os
representantes de Planos. 
Foram tratados assuntos relacionados a

Governança e Comunicação (ações COVID, relatório
anual e canais de atendimento), Controles Internos e
Compliance (Fiscalização PREVIC, governança de
risco operacional, Lei de Proteção de Dados),  Pessoas
(estrutura funcional), Seguridade /Atuarial (atendimento
a participantes e dados estatísticos), Investimentos
(Resultado, mercado, imóveis rentabilidade e
desempenho), Administração Financeira (posição
financeira) e informações base relativas ao ano de
2020.
Como em todos os anos, o Encontro foi bastante

proveitoso, dando a possibilidade da AJUBEMGE
registrar, através da Presidente Maria Lucia Machado,
algumas sugestões para melhorar  o atendimento aos
aposentados que tem tido  dificuldades em lidar com a
tecnologia, que avança cada vez mais nos últimos
anos.

Revisão do FGTS
Aqueles que tiveram conta do FGTS a partir de

janeiro de 1999 podem ter diferenças a receber.  
O Superior Tribunal Federal irá julgar em maio

deste ano a inconstitucionalidade da TR, o que dará
direito a uma significativa revisão.  
Mais informações entre em contato com a

AJUBEMGE.

Eleições AJUBEMGE 2021
Relembramos que estamos em ano eleitoral na

AJUBEMGE e que o registro das chapas será
efetuado, no período de 12/04 a 10/05/2021, no
horário de 12 às 17 horas, através do endereço de
e.mail da AJUBEMGE (ajubemge@ajubemge.com.br),
mediante protocolo de requerimento à Junta Eleitoral,
assinado por todos os membros componentes,
devidamente acompanhado de declaração firmada
pela AJUBEMGE de que não sofrem as restrições
previstas nos artigos 47º e 48º do Estatuto.
A eleição será realizada no dia 11/06/2021 em

única votação na sede da AJUBEMGE, podendo os
associados votar por correspondência, inclusive
aqueles que residem em Belo Horizonte.
*Ressaltamos que até a data da eleição, devido

a pandemia, alterações poderão ser feitas no
processo de votação.

Linhas de atendimento AJUBEMGE
Devido ao grande número de pessoas tentando

contato telefônico apenas pela Central da
AJUBEMGE (31 3201 9423), a linha fica congestionada
e muitos não conseguem atendimento. 
Relembramos que outros números estão

disponíveis para atendê-los:

Whatsapp: (31) 98395 1069    
Telefones: (31) 98396 3504 / (31) 98395 1069 
ou (31) 98419 9746
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Mês das mães
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O dom e a sabedoria das mães...
A palavra mãe, automaticamente nos remete

aconchego, cuidado e amor... É a ela que procuramos
no início da vida quando tivemos fome, quando
sentíamos cólica, medo, frio.. e até hoje por muitos
desses motivos que ainda se repetem, independente
da idade, nos momentos bons e ruins.
Neste ano, o Dia das mães, uma data muito

especial, será comemorado por muitas famílias de
maneira diferente, por conta do Covid-19, que nos
impossibilita de fazer aquela grande reunião com todas
as gerações presentes, com um delicioso almoço farto
no domingo.
Mas aqueles que não poderão estar com suas

mães, podem recorrer a tecnologia que possibilita encontros
virtuais, que independente da forma, levará a mensagem de amor
e gratidão a cada uma delas, de forma segura, o que é a maior
prova de amor.
Devemos as nossas mães o dom da vida, do que nos

tornamos, do que podemos também mudar, errando e aprendendo
sempre, com gratidão.
E o mais incrível são as histórias construídas de mãe em mãe,

por experiências passadas de geração em geração. Os
ensinamentos perpetuam a cada nova criança que nasce, com o
que cada mãe aprendeu com a sua, que se tornaram avós,
bisavós, tataravós...e por aí vai. É uma espécie de amor infinito.
Assim, temos aqui a história de uma dessas grandes mães, a

associada Marlene de Avelar Vilhena, 79 anos, de Belo Horizonte.
Ela é o exemplo de uma super mãe, cheia de orgulho dos seus

quatro filhos e de seus 5 netos, muito bem  criados na base do
amor e dedicação.
Marlene nos contou em entrevista, um pouco de sua história

com sua mãe e sua avó, que passaram para ela desde pequena o valor da honestidade, do trabalho e do
controle financeiro. "Minha avó ensinou para a minha mãe lidar da maneira correta com o dinheiro, poupar
e não fazer dívidas. Sempre trabalhar duro, correr atrás dos sonhos e pensar em um futuro próspero",
contou a associada.
Assim como ela aprendeu com sua mãe, que aprendeu com a sua avó, ela ensinou também aos seus

filhos que ensinam aos seus netos, a sabedoria de lidar com as finanças e não desistir dos sonhos com
persistência e trabalho honesto.
As mães são automaticamente sábias, isso vem da fortaleza do amor incondicional desse laço que

começa dentro de seu útero e perpetua de geração em geração. Existimos, graças a nossas mães...
"Sou muito feliz por ser mãe, amo muito os meus filhos, tenho eterna gratidão por isso. Todo o cuidado

que dedico a eles, recebo em troca. Gosto de enchê-los de beijos e abraços sempre, são meus presentes
de Deus.  Mãe é símbolo de amor, carinho e proteção", ressalta Marlene.

A  AJUBEMGE deseja a todas as mães, não só neste mês de maio, mas em todos os dias
do ano, FELIZES DIAS DAS MÃES!
Vocês são incríveis por perpetuar o amor e construir histórias, cheias de garra e

coragem!

Fotos: M
arlene de Avelar e sua fam

ília. A
rquivos pessoais.
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Fique de olho
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Golpes financeiros aumentam cada vez mais
Os golpes financeiros só vem aumentarando  desde o começo da

pandemia. Segundo a Febraban, entre janeiro e fevereiro de 2021, por
exemplo, o golpe da falsa central telefônica e do falso funcionário
aumentaram cerca de 340%, enquanto os ataques de phishing - tipo de
truque para enganar pessoas e coletar dados confidenciais, dobrou.
E quem nunca caiu em um golpe ou conhece alguém que caiu? Fique

alerta e informado!

Os tipos de golpes:

Falso motoboy: uma pessoa que se passa por um funcionário de um banco liga para um cliente e afirma
que o cartão da pessoa foi clonado e que para desbloqueá-lo, precisa que a senha seja digitada ao telefone e
que, como meio de segurança, o antigo seja dobrado ao meio.
O golpista então finge que solicitou um novo cartão para a vítima e que enviará um motoboy para buscar o

antigo para uma perícia. Algum tempo depois o motoboy chega, pega o cartão cortado, com o chip intacto e,
desta forma, consegue realizar diversas transações sem maiores problemas. 
Como evitar: de acordo com a Febraban, para evitar esse tipo de golpe, é importante saber que "nenhum

banco pede o cartão de volta ou envia qualquer pessoa ou portador para retirar o cartão na casa dos clientes".
Em casos de ligações suspeitas, desligue o telefone, ligue de outro aparelho para o banco e verifique se
realmente houve alguma irregularidade. 
WhatsApp: consiste no fato de os golpistas descobrirem o celular e o nome da vítima para clonarem suas

contas. Com o número do celular e o nome das pessoas, os criminosos conseguem cadastrar o WhatsApp em
seus aparelhos e, quando o aplicativo solicita o código enviado por SMS para concluir a operação, eles enviam
uma mensagem no app fingindo ser do serviço de atendimento ao cliente do site de vendas ou da empresa em
que a vítima tem cadastro.
Os criminosos solicitam o código de segurança, "afirmando se tratar de uma atualização, manutenção ou

confirmação de cadastro". 
Como evitar: uma medida simples para evitar que o WhatsApp seja clonado é habilitar, no aplicativo, a opção

“verificação em duas etapas”. O caminho é este: Configurações/Ajustes > Conta > Verificação em duas etapas.
Desta forma, é possível cadastrar uma senha que será solicitada periodicamente pelo app. "Essa senha não

deve ser enviada para outras pessoas ou digitadas em links recebidos", alerta a Febraban.     
Extravio do cartão: Durante o processo de entrega do cartão, a correspondência é furtada e, então, o

criminoso liga para a vítima fingindo ser um funcionário do banco informando que aconteceram problemas na
entrega. Eles solicitam a senha do cartão para resolver o suposto problema e realizam transações em nome da
pessoa.   
Como evitar: a Febraban ressalta que o cliente nunca deve enviar dados, senhas e acessos a ninguém.

Também nunca deve preencher formulários na internet com dados pessoais e financeiros sem verificar a origem.
"Caso o prazo de entrega do cartão se esgote, é preciso informar o gerente sobre o atraso".
Phishing: O nome desse golpe, na tradução literal para o português é "pescaria digital". Trata-se de uma

fraude eletrônica que visa obter dados pessoais do usuário por meio de mensagens ou e-mails falsos que
induzem a pessoa a clicar em links suspeitos.
Os casos mais comuns de phishing são e-mails recebidos de supostos bancos com mensagens que afirmam

que a conta do cliente está irregular ou o cartão ultrapassou o limite ou que necessita revalidar seus pontos nos
programas de fidelidade, atualizar token ou, ainda, que existe um novo software de segurança do banco que
precisa ser instalado imediatamente pelo usuário.
Como evitar: o ideal é sempre verificar se o endereço da página de internet é o correto. Além de sempre

preferir comprar em sites conhecidos e nunca usar computadores públicos para comprar algo no comércio virtual.
Não repasse a outra pessoa nenhum código fornecido por SMS ou imagem de um QR Code enviado para

autenticar alguma operação. Para finalizar, a dica da organização é clara: na dúvida, fale com seu banco.

* Fonte de informações: Febraban e CNN
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Aniversariantes do mês - Junho

01 - Ademar Soares de
Oliveira, Fabio de Souza
Resende. 
02 - Abigail Machado
Andrade, Cesar Augusto
Cavalcante Siqueira, Edson

Lemes, Hercilio Antonio de Almeida, Jorge Ribeiro de
Siqueira, Juarez Gabriel Santos da Silva, Maria das
Gracas Silva Gomes, Reinaldo Vilela Monte Raso. 
03 - Debora Batista Silva, Evando Abrahao, Nicandra
Gonzalez, Syomara Braga Mancur F. de Souza. 
04 - Caetano Quirino Neves Andrade, Elza Aguiar,
Magda Lucia de Bastos Carneiro. 
05 - Adilson Elias Rosario, Enio Dias Vieira, Jaime
Pierasso, Moabe Amaral Magalhaes. 
06 - Carima Salomao Kalil, Danuza Maria Mourthe
Dumba, Valter Felix. 
07 - Aldir Rodrigues de Carvalho. 
08 - Eulinda do Sagrado Coraçao Margarida, Haydee
Carlos Pereira, Jose Gouveia, Lanuza Fundao Pontes. 
09 - Eli Goulart de Oliveira, Maria Cristina Anastacio de
Oliveira, Maria Imaculada Pinto Iacomini. 
10 - Alexandre Teixeira Dias, Jose Maria Marques. 
11 - Catarina de Azevedo Rabelo, Elisete Maria Otoni
de Oliveira, Luiz Carlos Rodrigues, Sonia Araujo
Nogueira. 
12 - Ademar da Mota Moura, Luis de Sousa, Maria
Helena Silva Araujo, Marilda Zanqueta Camargo,
Waldomiro Goncalves Viana. 
13 - Neusa Azevedo Araujo, Octavio Santos Monteiro. 
14 - Aveny Amaral Soares, Francisco Carlos Possas,
Jose de Castro Gomes, Milton Marliere. 
15 - Gilberto Xavier de Moraes, Hugo Teixeira, Julio
Cesar Ferreira II, Ronaldo Ramos. 
16 - Divino Raimundo de Oliveira, Elsio Gomes de
Oliveira, Fabio Antonio Campos, Jose Paulino
Goncalves Filho, Maria Celia Campos Miranda Rabelo
Andrade. 
17 -Antonio Eder Cordeiro Lopes, Arthur Hugo Gomes,

Clovis Rodrigues de Oliveira, Francisco Luiz de
Carvalho, Maria Marcia Salgado Ferreira, Therezinha
Alvarenga de Oliveira. 
18 - Arnaldo Gomes Pinto Junior, Hilda Oliveira
Baptista, Sirlei Gomes da Silva Filho, Tereza Barducco
Palmeiro, Terezinha Bertolini de Souza. 
19 - Francisco Freitas de Carvalho. 
20 - Agecir Fernandes Macieira, Carlos Alberto Pena
Fernandes de Sousa, Gilda Ambrosia Rodrigues
Bastos, Jose Arlindo Correa Guimaraes. 
21 - Jecy Valentim Lopes, Lucia Helena de Oliveira,
Luiz Cabral, Maria Luiza Martins Xavier de Macedo,
Valter Salles. 
22 -Milton Eneias Braga, Simone de Oliveira Meneses,
Tarcisio Ribeiro Palhares. 
23 - Islezia Cristina de Oliveira. 
24 - Joana Jordao Novaes Pinto, Joao Batista Vieira. 
25 - Antonio Sergio Coutinho, Diva Therezinha Nassif,
Fausto Leite, Guilherme Nogueira Soares. 
26 - Antonio Waltemir Peixoto de Alencar, Joao Bosco
Rodrigues, Joao Eduardo Montandon Araujo, Jose
Geraldo da Silva, Maurilio Pereira Guimaraes. 
27 -Americo Pinto Guerra, Antonio Barsand de Leucas,
Eliana de Castro Telles, Olga Eliane Neves de Almeida
Borges, Teofilo Antonio Chaves Magalhaes, Walquir
Gomes da Rocha. 
28 - Afonso Batista da Conceiçao, Argemiro Saldanha
Nunes, Itair Mota Nacarati, Jehovah Ferreira de Araujo,
Lucia Helena Eleuterio Goncalves, Maria Leone Castro
Araujo, Terezinha Dutra de Miranda. 
29 - Maria Delma Jose de Souza, Nora Fonseca. 
30 - Fabio de Carvalho Costa, Maria Antonia Silveira,
Roberto Dias. 

ANO 53 – Nº 607 - MAIO DE 2021

O aniversariante sorteado do mês de junho foi
Walquir G. da Rocha, residente em Patos de
Minas/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 junho e lhes
deseja saúde, paz e muitos motivos alegres para comemorar!
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