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COMUNICADOS
1- Informamos que o serviço de empréstimos do Postalis está novamente

disponível aos participantes ativos e assistidos e as liberações dos
créditos ocorrerão normalmente, às terças-feiras, com início em 22/03.
A volta das operações traz melhorias tanto para os participantes, quanto
para o Instituto. A primeira diz respeito à criação de um Núcleo de
Atendimento especializado, dentro da Central 0800, com atendentes
vinculados à área de empréstimos. O objetivo desse grupo é prestar
atendimento ágil de forma a melhorar a comunicação aproximando o
Postalis dos usuários desse serviço.
A implantação de um novo Módulo de Renegociação de Dívidas, também
na Central 0800, via Postalis Online, vai possibilitar que o Núcleo de
Atendimento possa realizar a emissão de boletos de quitação e/ou
parcelamento de débitos, já considerando o desconto oferecido na
Campanha de Recuperação de Crédito 2021. Em breve, as ligações
serão retomadas visando atender aos inscritos na campanha.

Outra novidade é a efetivação do Desconto Parcial em Folha. Após
ajustes com os Correios, quando a margem consignável for insuficiente
para o desconto integral da parcela do empréstimo, haverá o desconto
parcial da prestação na folha de pagamento. A diferença faltante deverá
ser paga via boleto, disponível no Postalis Online.
Matéria
sobre
o
assunto
está
disponível
no
link:
http://www.postalis.org.br/2022/03/16/concessao-de-emprestimos-retornacom-novidades/ .
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2- A Previdência Social - INSS, comunica aos aposentados e
pensionistas que necessitarem de empréstimo consignado, a
margem de valores que antes era 35%, passou para 40%.
Os que precisarem desse apoio financeiro, deverão entrar em
contato com os bancos onde recebem suas aposentadorias.

3- Comunicamos a todos os aposentados que por decisão do
Governo Federal, a 1ª parcela do 13º salário será paga no
mês de abril/2022 e a 2º parcela no mês de maio/2022.

4- A reunião do CONREP de nº 95, será realizada nos dias 05
a 07 de abril de 2022. A programação do evento, foi enviada
para os e-mails das associações.

