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Kelvin Ribeiro

De: Grandes Clientes <grandesclientes@edpbr.com.br>

Enviado em: quinta-feira, 16 de abril de 2020 15:34

Para: expediente@camarasjc.sp.gov.br; camara@camarasjc.sp.gov.br

Assunto: RE: Ofício 1431/2020

Prezados, boa tarde! 

 

Recebemos a sua solicitação referente a Poste em Mau Estado, constante no e-mail recebido em 

16.04.2020 e registrada sob nº 258493414 de protocolo .  

 

Informamos que direcionamos sua solicitação para a área responsável e solicitamos por gentileza aguardar 

retorno de nossos colaboradores previsto para os próximos dias. 

 

Comunicamos que os documentos devem ser devolvidos ao cuidados do Atendimento Comercial,  
Novo endereço: Avenida Cassiano Ricardo, 1973 – Jardim Alvorada – São José dos Campos/SP – CEP: 12.240-540 

    
Acompanhe seu pedido e tenha em mãos CNPJ, Protocolo, nota ou ordem de venda : 
https://www.edponline.com.br/sp/servicos-externos/consulta-solicitacao 

  
IMPORTANTE: 
As próximas solicitações realize em nosso Canal Digital:  EDPOnline 
Site: https://www.edponline.com.br 
Caso necessário nosso Call Center está disponível: 
Telefone: 0800 - 723 4321.  
A EDP agradece o seu contato, o qual nos concede a oportunidade de melhoria contínua de nossos processos e serviços. 

 
Gabriela Corrêa Rodrigues 

 

 

 

 

 

De: Grandes Clientes <grandesclientes@edpbr.com.br> 

Enviado: quinta-feira, 16 de abril de 2020 09:11 

Para: Grandes Clientes <grandesclientes@edpbr.com.br> 

Cc: Natalia Dallagnol <natalia.dallagnol@edpbr.com.br> 

Assunto: Ofício 1431/2020  

  

Prezados, bom dia! 

 

Segue oficio em anexo para tratativa. 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade sob o 
identificador 390038003400330036003A00540052004100
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Comunicamos que os documentos devem ser devolvidos ao cuidados do Atendimento Comercial,  
Novo endereço: Avenida Cassiano Ricardo, 1973 – Jardim Alvorada – São José dos Campos/SP – CEP: 12.240-540 
    
Acompanhe seu pedido e tenha em mãos CNPJ, Protocolo, nota ou ordem de venda : 
https://www.edponline.com.br/sp/servicos-externos/consulta-solicitacao 

  
IMPORTANTE: 
As próximas solicitações realize em nosso Canal Digital:  EDPOnline 
Site: https://www.edponline.com.br 
Caso necessário nosso Call Center está disponível: 
Telefone: 0800 - 723 4321.  
A EDP agradece o seu contato, o qual nos concede a oportunidade de melhoria contínua de nossos processos e serviços. 

 

 

 

 

 
 

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE:  

Esta mensagem e os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial e/ou privilegiada, que não deverá ser divulgada, copiada, 

gravada ou distribuída, nos termos da lei vigente. 

Se recebeu esta mensagem por engano, pedimos que não divulgue nem faça uso desta informação. Agradecemos que avise o remetente da 

mesma, por correio eletrónico, e apague este e-mail do seu sistema.  

 
CONFIDENTIALITY NOTICE:  

This message and the attached files may contain confidential and/or privileged information, which should not be disclosed, copied, saved or 

distributed, under the terms of current legislation. 

If you have received this message in error, we ask that you do not disclose or use this information. Please notify the sender of this error, by 

email, and delete this message from your device.  

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:  

Este mensaje y los archivos adjuntos pueden contener información confidencial y/o privilegiada, que no deberá ser divulgada, copiada, 

guardada o distribuida de acuerdo al cumplimiento de la ley vigente. 

Si ha recibido este mensaje por error, le pedimos que no divulgue o haga uso de esta información. Le agradecemos que notifique el error al 

remitente enviándole un correo electrónico y elimine este email de su dispositivo.  

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade sob o 
identificador 390038003400330036003A00540052004100
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