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E de novo é Natal. A cada ano uma nova comemo-
ração com a sensação de dever cumprido, sorriso 
nos lábios e coração mais leve. O momento pede.

Rapidamente o nosso filme pessoal passeia pelo 
ano vivido e se projeta para o que virá, sempre com 
muita esperança. Aquele momento em que para-
mos e deixamos escapar um suspiro de alívio pro-
vocado pela certeza de que fizemos o melhor por 
nós mesmos e por nossos familiares. Mas não só 
isso, fizemos aquilo que acreditamos ser o melhor 
dentro do nosso universo, aí compreendido nosso 
trabalho que se propõe evoluir a cada ano. 

Em muitos cenários essa evolução tem nome. Nin-
guém duvida que a Comunicação vem ocupando 
papel de destaque nas mais diversas áreas do mun-
do contemporâneo, reformulando linguagens e ca-
nais constantemente.

Entre outros aspectos, estar conectado no mundo 
virtual possibilita uma comunicação mais rápida e 
eficiente atingindo seus públicos-alvo e objetivos 
desejados num piscar de olhos. Prova disso foi o 
recente processo eleitoral vivido pelos cidadãos 
brasileiros, durante o qual foi possível acompa-
nhar a força da comunicação exercida pelas redes 
sociais, tais como WhatsApp, Facebook, Twitter e 
Instagram, as principais usadas durante os dois tur-
nos eleitorais pelo candidato eleito, todas de baixo 
custo e alta performance.

Os tempos mudaram. Papai Noel não vem mais de 
trenó puxado por renas, mas em 3D e trazendo by-
tes na distribuição de presentes digitais. A cada ano 

uma novidade que, através da conexão, aproxima 
mundos que antes pareciam tão distantes. Já não 
enviamos cartões de natal via Correios mas posta-
mos, adicionamos, publicamos e compartilhamos 
na rede social para continuarmos próximos e ainda 
mais velozes.

Nesse cenário de comunicação digital, a PREVINDUS 
marca presença inaugurando um número de 
WhatsApp como meio de imprimir aproximação e 
velocidade ao atendimento de seus participantes. 
Uma proximidade bem-vinda, conforme manifes-
tações de aprovação que estão sendo recebidas 
por aqui e que ratifica o olhar atento da PREVINDUS 
à modernização de seus processos. 

O exercício dessa proximidade será a tônica a que a 
Diretoria Executiva e corpo técnico pautarão 2019 
e anos seguintes. Não basta fazer a sua parte, é 
preciso fazer parte. Parte dos anseios, parte da ur-
gência e das necessidades dos participantes, parte 
da solução. Porque a certeza do dever cumprido se 
dá na justa medida do resultado e no tempo cer-
to. Tempo de um futuro que começa e se repete 
a cada novo desafio, para ser comemorado no ato 
seguinte pela conquista alcançada. 

Em 2019, conecte-se e nos deixe fazer parte. Por-
que atrás desse canal de comunicação e atendi-
mento existe uma equipe que sonha como você, 
sorri como você, é humana como você e está pron-
ta para buscar a melhor solução que os regulamen-
tos permitirem. 

Boas festas e um feliz Ano Novo digital!
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MESES DATA DE PAGAMENTO
Janeiro 31/Jan
Fevereiro 28/Fev
Março 29/Mar
Abril 30/Abr
Maio 31/Mai
Junho 28/Jun
Julho 31/Jul
Agosto 30/Ago
Setembro 30/Set
Outubro 31/Out
Novembro 29/Nov

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO 
DOS BENEFÍCIOS 2019
As datas do pagamento do abono anual e do mês de 
dezembro serão definidas em novembro de 2019.

HISTÓRICO DA COTA DOS 
PLANOS CD

5,93
16,47

Acumulado 12 meses (%) Nov/17 a Out/18:
Acumulado 24 meses (%) Nov/16 a Out/18:

Fonte: Relatório Gerencial de Seguridade

A PREVINDUS acaba de inaugurar no mês de novem-
bro o seu novo canal de comunicação e atendimento 
aos participantes. O tão conhecido WhatsApp, fer-
ramenta de troca de mensagens, vídeos e imagens, 
passa a propiciar maior dinâmica às soluções de de-
mandas e já caiu no gosto dos participantes. Com 
apenas 24 horas de divulgação, 37 mensagens foram 
recebidas com dúvidas sobre os mais diversos assun-
tos, entre eles beneficiários, imposto de renda, em-
préstimos, contribuições etc.

Não perca tempo, conecte-se com a PREVINDUS 
pelo telefone (21) 98866-8846.

Agora no WhatsApp

(21) 98866-8846PREVINDUS
COMENTÁRIOS DOS PARTICIPANTES

CADA VEZ MAIS PRÓXIMO DE VOCÊ


