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Cartas de tecnologia e telegramas via Serviços de Internet disponíveis no site dos Correios facilitam a vida de quem tem e-mail, para enviar notícias para amigos que não têm Djenane Pimentel Repórter 28/02/05 Você sabia que no site dos Correios o internauta tem a oportunidade de enviar cartas e
telegramas via Internet? Não? É verdade, é verdade. Se antes o serviço era oferecido apenas dentro do prédio da empresa, agora ele também se tornou virtual. Mas, você tem que se perguntar... qual é a diferença entre isso para e-mail? A maior diferença, segundo o consultor comercial dos Correios
da Zona da Mata, Luiz Turolla, é que a carta pode ser enviada por qualquer internauta, sem ter que ir aos Correios. Os Correios, por sua vez, serão responsáveis pela impressão, envelose e entrega da mensagem (se for destinada ao Brasil) ou enviá-la (se destinada ao exterior). e serviço é
interessante, especialmente quando uma das pessoas para quem você quer escrever não tem e-mail. Se o tempo é curto para escrever uma carta e postá-la, tudo isso pode ser resolvido através da Internet. Os Correios fazem o trabalho para você, explica Turolla. Como funciona Qualquer pessoa pode
ter acesso ao serviço desde que seja um usuário da Internet. Anteriormente, o sistema só era acessível ao internauta cujo provedor foi ativado nos Correios. Foi cobrado pelo serviço na conta de pagamento do fornecedor. Agora esse connexio não é mais necessário. Tudo que você precisa é de um
cartão de crédito. Para enviar uma carta pela Internet, você deve entrar no www.correios.com.br. No lado direito da tela estão dois campos, onde está escrito: Carta via Internet e Telegram via Internet. Escolha o que quiser, clique e continue preenchendo os dados. A correspondência enviada pelo
usuário será recebida por um dos centros de teleimpressora do Correio, que cuidará de sua impressão e embalagem. Depois disso, a mensagem será enviada e entregue ao destinatário, sob a forma de carta recomendada, através do serviço postal, nos mesmos padrões de tempo e qualidade dos
serviços convencionais da ECT. Para entrega em outro país, os Correios providenciarão seu embarque para o país de destino, também na forma de uma carta recomendada. O Telegram uma diferença entre a carta e o telegrama é essencialmente a urgência que se refere a ela, diz Turolla. Parece que
quando recebemos um telegrama, sentimos a necessidade de responder rapidamente, porque o telegrama é urgente, acrescenta Monica Mônica Magalhães, Diretora da Agência Central. Segundo eles, por causa dessa natureza urgente, o telegrama é o serviço online mais procurado pelos Correios. O
serviço funciona da mesma forma que a carta da Internet. No campo Telegram Via basta clicar e preencher os dados. Uma novidade no serviço, que difere dos telegramas normais, feitos na própria agência, é que, através do site dos Correios, ainda existe a possibilidade de inserir imagens no texto
(sem alteração de preço). A mensagem enviada recebido pelo sistema de gerenciamento de mensagens dos Correios, e transformado em um formato convencional de telegrama, para entrega física ao destinatário. Precisa evoluir O que estamos vendo é que, mesmo com toda essa mudança, o número
de pessoas que usam a internet no Brasil ainda é pequeno, comparado a outros países, ainda muito menor. Segundo a diretora Mônica (foto ao lado), tanto que a agência onde trabalha não sentiu muito a diminuição do movimento na correspondência, após o advento da Internet. Diminuiu um pouco,
sim, mas nem tanto. Todos os dias, os carros saem cheios de cartas deste prédio. Às vezes você precisa de um carro extra. E olha que temos 15 agências, em Juiz de Fora, informa. Segundo a consultora Turolla (foto acima), todos os serviços - e-mails, telegramas e letras normais e virtuais - são muito
bons, ágeis e confiáveis. Não é fácil apontar o melhor, porque depende do tipo de serviço que a pessoa precisa naquele momento, diz. Ersonne não discorda desse e-mail, porque é 'gratuito', é uma maneira fácil e rápida de se comunicar. No entanto, poucas pessoas têm acesso à Internet, mesmo
hoje, e mesmo que você tenha, seu amigo pode não ser capaz de receber um e-mail seu, acrescenta. Erte, a necessidade de evoluir para oferecer um serviço dessa forma. As cartas de comparação postadas pela internet têm os mesmos preços e os mesmos prazos de entrega das cartas registradas
nas agências físicas dos Correios em todo o país. Partida: Telegram Normal X Telegram via Internet mais rápido que a letra. Chega dentro de cinco horas de impostos. Se for postado depois das 18h, será entregue na manhã seguinte. Nas grandes cidades, a entrega também funciona nos finais de
semana. No JF, se for exibido no sábado, a entrega acontece na segunda-feira de manhã. Taxas: Telegram via Internet: R$ 4,38 Telegram via Internet No Exterior: varia de acordo com o país. Letra X Carta Normal pela Internet A data de entrega dependerá da localização, mas o prazo máximo é de
três dias. Se for na mesma cidade, você pode chegar no mesmo dia. Para fretamentos mundiais, a entrega está condicionada aos prazos estabelecidos pelo país de destino. Preço: Carta Nacional via Internet: R$ 3,20 Carta Nacional via Internet com Aviso de Recepção: R$ 5,60 Carta Mundial via
Internet: R$ 6,20 Respondendo aos nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui! Conteúdo recomendado Se você tiver sugestões da agenda, pegou alguns fatos curiosos ou irregulares, envie-nos um WhatsApp '55 32 99915-7720 ComentáriosQuando postar comentários do
usuário concorda com os termos de uso e responsabilidade do site. Arquivo08/06/2005 Meu e-mail não chegou ao destinatário! O que poderia ter acontecido? Você pode confira os principais motivos para não receber ou enviar uma mensagem 30/05/2005 ACESSA Ponto VoIP, uma loja em Juiz de Fora
- Atender as principais necessidades de comunicação, acesso à internet, serviços de fax, downloads ... links para cima links e internacional c 27/04/2005 Um novo software desenvolvido pelo CESAMA para leitura de hidrômetros gerará economia de R$ 20 mil por mês 30/03/2005 Dispositivo pode
impedir a combustão de eletrônicos na estação chuvosa - JF é a 10ª cidade em incidência de raios em MG. A queima dos aparelhos resultou, por exemplo, em um prejuízo de R$15 mil cesama 22/03/2005 Meu acesso composto está com problemas, como posso resolvê-los? - Antes de pedir ajuda ao
fornecedor, saiba que você mesmo não consegue resolver os problemas 26/01/2005 Software facilita profissionais - No JF existem empresas que fabricam softwares para médicos, dentistas e arquitetos. Mas professores, banqueiros, mecânicos... também tem programas específicos 08/01/2005O que
são esses e-mails de bancos, cartões ... O que é que eu tenho? O fornecedor não barra vírus? - Os chamados golpes enganam as vítimas pela veracidade da mensagem. Programas antivírus falham em 22/12/2004 O amor também está na Internet - Além da tecnologia que a Internet trouxe para o
nosso cotidiano, ela ainda pode ser usada para se aproximar e até casar com pessoas! 12/01/2004 É possível bloquear e-mails indesejados? - Com o programa antisspam ACESSA.com você bloqueia até 100% das mensagens indesejadas na sua caixa de correio. Mas tenha cuidado! Entenda primeiro
como funciona. 26/11/2004 A Revolução Móvel - Foi-se o momento em que o celular foi usado simplesmente para falar ... Cada vez mais elegante e moderna, é impossível não cobiçar novos telefones. Lojas de Juiz de Fora, Leia mais artigos no arquivo... Endereço - Ferramenta de carta para a
preparação e impressão rápida de etiquetas de e-mail de letras. - Instruções para preencher e imprimir a etiqueta de endereço - Etiquetas - veja aqui os tipos de rótulos usados pelo destinatário - Clique aqui para adicionar o destinatário aos favoritos ou digitar Ctrl - D - Link para o destinatário em seu
site - Saiba mais sobre as formas adequadas de enviar pedidos e e-mails - Aprenda a carta via Internet, Telegram via internet e outros produtos postais No formulário, campos de gordura marcados são obrigatórios Escolha o tipo de impressão. Você tem a comodidade de enviar o telegrama pela
Internet de sua casa ou por outros meios eletrônicos e a mensagem chega com agilidade ao destinatário, pois tem tratamento urgente e é aceito em todo o país. a) Contador (captado pelos Correios) b) Telefone (captado pela Central de Atendimento ao Cliente - CAC, somente para clientes com
contrato) c) Internet: a) Solicitação de confirmação - PC: Será enviado para o endereço do remetente (despachante) contido no telegrama original. O Telegram com o pedido de - PC respeita os mesmos prazos para a natureza do Telegram que é originalmente. b) Cópia do telegrama - CC: Será enviado
para o endereço do remetente (remetente) ou para o endereço do destinatário contido no telegrama como o remetente deseja. c) PC e DC Posterior: Comprado somente quando o serviço principal - Telegram - já foi vendido. Nota: Eles podem ser adquiridos dentro de 365 dias corridos a partir da data
de transmissão do Telegram. a) Nos Correios: Cartão de crédito e débito à vista - Mastercard, Jantares e pavilhões visa, Bill: somente para o cliente da pessoa jurídica, por contrato. b) Centro de Atendimento ao Cliente - CAC: A nota fiscal (pessoas jurídicas): somente para pessoa jurídica cliente, por
contrato. os contratos podem ser celebrados nas áreas comerciais de cada superintendente. c) Via Internet (Loja Virtual): Cartão de crédito: Somente no site dos Correios o pagamento online pode ser feito através de cartões de crédito nas bandeiras: Mastercard, Jantares e Visa. Cobrar (pessoas
jurídicas): somente para pessoa jurídica cliente, por contrato. Nota: Os contratos podem ser celebrados nas áreas comerciais de cada superintendente. d) Unidade postal aqui modular: Cada unidade postal aqui modular deve observar os métodos de pagamento autorizados pelos Correios para este
canal. Prazos de entrega esperados: Varie dependendo do tempo de retirada e da localização do destino. Nota: - Telegram pré-datado: Mais comodidade, impede que o cliente esqueça de enviar suas mensagens, considerando que os Correios garantem a entrega em datas pré-determinadas. O tempo
máximo de planejamento é de 1(um) ano. Devido às especificidades do serviço, os clientes devem ser informados sobre a possibilidade de suspender a entrega do telegrama. Esta suspensão não resultará na devolução do valor ou valores pagos. Nota: O Telegram destinado a um local fora do
perímetro urbano, onde não há entrega domiciliar, estará disponível para o destinatário, no Posta Restante, na agência mais próxima, por um período de 7 (sete) dias corridos. O remetente será informado desta situação. Se a primeira tentativa ocorreu antes do meio-dia, a segunda tentativa deve ser
feita à tarde. O terceiro pode ser feito no dia seguinte. Retorno automático ao remetente, em caso de não entrega após 3 (três) tentativas de entrega mal sucedidas. Valor legal como uma das principais diferenças O telegrama é entregue no endereço do destinatário, mediante recebimento, para quem
aparecer no endereço indicado e puder recebê-lo. Envio de mensagens do tamanho que você deseja Não há limite para o tamanho do texto que deseja enviar. O telegrama é cobrado por página e você se sente confortável enviando mensagens corporativas, parabéns, obrigado ou apenas para falar
sobre sua vida diária para alguém especial. Especial.
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