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1. COVID-19 (CORONAVIRUS)
É de vital importância que sejamos influenciadores junto aos nossos associados que fazem parte do
grupo de risco, no sentido que eles se mantenham em casa. O distanciamento social é importante
não só para o grupo de risco, mas para todos, com a finalidade de evitar a transmissão .
O corona vírus mata!
2. POSTAL SAUDE
Já se encontram disponíveis os boletos para pagamento dos aposentados. Este mês houve um
problema no sistema e os boletos saíram sem a transparência que tanto brigamos. Já contatamos a
postal saúde que nos informou que os técnicos já estão providenciando a regularização.
3. POSTALIS
O Postalis informa que o as exigências para suspensão de parcelas do empréstimo foram
flexibilizadas em apoio aos participantes. A Diretoria-Executiva decidiu abrandar as regras de
suspensão do pagamento de parcelas durante a crise social gerada pela pandemia do novo corona
vírus.
Até o dia 30/04/2020, os participantes dos planos BD e Postalprev, independentemente de já terem
ou não pago 12 parcelas do empréstimo, terão a opção de suspender a cobrança das prestações por
um prazo de 3 (três) meses, sem a incidência de juros ou multa. Para tanto, basta que estejam em
dia com as prestações e não tenham realizado pedido de suspensão de parcelas este ano.
Durante o período de suspensão, o participante terá, em seu contracheque, apenas os descontos da
taxa de custeio administrativo e das taxas de quitação por morte (QQM) e/ou por invalidez (QQI).
Serão suspensos os descontos do valor principal e dos encargos.
Ao final da suspensão, o valor das parcelas e o prazo restante serão os mesmos de antes da
interrupção.
As instruções para o pedido de suspensão estão publicadas no site do Postalis. Acesse e confira:
http://www.postalis.org.br/2020/04/07/participantes-podem-suspender-pagamento-deemprestimos/ .
4. PÁSCOA
Pascoa vem da palavra hebraica pesah que significa passagem. Na verdade é a passagem de
Jesus da morte para a vida “Ressureição”, trazendo a salvação para todos. Estamos num momento
muito difícil com o vírus em todo o mundo .esse momento da Páscoa é mais que nunca um
momento de reflexão e confiança na bondade e misericórdia de Deus que nos permitirá com certeza
atravessar essa grande tempestade e sairmos dai renovados.
.
FELIZ PÁSCOA PARA TODOS!
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