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POSTAL SAUDE ANUNCIA NOVAS REGRAS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PARA FACILITAR PAGAMENTO

A iniciativa tem por objetivo atender a uma antiga solicitação dos beneficiários, bem como aprimorar o processo
de cobrança e recebimento dos valores inadimplentes.
Mais uma facilidade para os beneficiários aposentados e afastados que precisam parcelar os débitos referentes
ao plano de saúde. A partir de 1º de junho entraram em vigor as novas regras para parcelamento, aprovadas no
mês de maio pela Postal Saúde.
Confira a íntegra da notícia publicada no site da Postal Saúde:
http://www.postalsaude.com.br/aposentado/noticias/postal-saude-anuncia-novas-regras-de-parcelamento-dedebitos-para-facilitar-o-pagamento

2. POSTALIS I
O Postalis informa que na tarde dessa terça-feira (02/06), um dos servidores que mantêm os serviços de
informática do Postalis sofreu um incidente que ocasionou uma pane generalizada nos serviços digitais mantidos
pelo Instituto através da WEB.
Em razão disso, todos os equipamentos foram desligados e, no momento, passam por inspeção minuciosa para
identificar as causas e a extensão do incidente, causando lentidão ou parada total do sistema Postalis Online e do
site Institucional (www.postalis.org.br ).
Estão trabalhando ininterruptamente para restabelecer os sistemas e acessos aos serviços essenciais como:
concessão de empréstimos, pedidos de auxílio-doença, aposentadoria, atualizações cadastrais e outros. Contudo,
ainda não há previsão de retorno destas atividades.
A Central de Atendimento através do telefone 0800 879 0300 permanece igualmente sem sistemas para
consulta e realização de procedimentos.
E pedem a compreensão de todos e desculpa pelos transtornos. Assim que tiver uma previsão, nos comunicará
através deste canal.
3. POSTALIS II
Voltamos a insistir da necessidade de colocarmos nos Conselhos Deliberativo e Fiscal do Postalis, colegas que
primem pela responsabilidade, transparência e desejo de reconstruir o nosso Instituto para que as nossas
aposentadorias sejam preservadas. Recomendamos votarem nos candidatos abaixo:
CONSELHO DELIBERATIVO
CHAPA 179 –“A FORÇA DO PARTICIPANTE“ TITULAR-JORGE GOBBI E SUPLENTE GENILTON MACEDO
CHAPA 193 - POSTALIS DE TODOS TITULAR – MARCOS PAULO DA SILVA PAIM E SUPLENTE – MARIO FERRAZ
MARTINEZ
CONSELHO FISCAL
CHAPA 174 - CUIDAR, FISCALIZAR PARA O NOSSO FUTURO TITULAR – GERALDO DE JESUS FRANÇA E SUPLENTE
– AMANDA GOMES CORCINO GARCIA
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