
465

11 08 2021

URGENTE

1. POSTAL SAUDE

Conforme informação da Postal Saúde a direção dos Correios determinou que a cobrança integral

(100 %) seja implantada a partir do dia 1º de agosto de 2021. Fomos todos pegos de surpresa e com

certeza estaremos adotando as medidas judiciais possíveis. Em conversa do Presidente da ARACT Sr.

Fernandes com a Administração da Postal saúde existe a sinalização de que será criado um novo

plano com valores mais módicos para implantação o mais rápido possível . Em função disso

recomendamos a todos que embora seja uma decisão individual será bom que permaneçamos no

plano até essa definição que esperamos ocorra até o final de agosto. Observamos que não existe por

escrito nada oficial mas estamos confiando na apresentação desse plano com todos os detalhes

inclusive o da migração. Enquanto isso continuaremos lutando para corrigir essa decisão de cobrança

que é no mínimo perniciosa e ilegal.

2. POSTALIS

Como havíamos divulgado e solicitado que todos participassem da live que ocorreu ontem às 18:30h,

todos viram ali a apresentação que só trouxe prejuízo para participantes, assistidos e pensionistas. Os

detalhes do que todos irão perder são extremamente maléficos para todos e mais ainda a proposição

de migração para o novo plano CD Puro . Na verdade já vinhamos acompanhando tudo isso através

do Grupo de Trabalho com os representantes da FAACO, mas esperávamos que algumas das nossas

proposições fossem acatadas para minorar o prejuízo. Continuaremos com nossos informativos sobre

o assunto para que possamos neles detalhar toda a situação e as providencias possíveis de serem

adotadas.

OBS: Infelizmente o dia de ontem 11/08 foi caracterizado por esses assuntos que com certeza estão

ligados à privatização dos Correios. “Que Deus nos ajude”

3 . COVID 19

Reiteramos a necessidade de que mesmo tomando as duas doses da vacina ou a vacina de dose única

será necessário que permaneçamos seguindo as instruções de: usar máscara, lavar as mãos com

sabão, usar álcool em gel e evitar aglomerações (distanciamento social).

CUIDADO! A PANDEMIA AINDA ESTÁ ENTRE NÓS.

OBS: Estamos com problemas na comunicação da FAACO motivo porque estamos encaminhando

este “Na Quarta” através do nosso e-mail pessoal jesuinoccfilho@gmail .com
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