Vinícius Rosa - CRCMG
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Vinícius Rosa - CRCMG
quarta-feira, 17 de julho de 2019 16:17
'Willian Antônio de Castro'
RES: COMPROVANTE DE ENDERECO

Entendi.
Sendo assim, considerando que o comprovante de endereço apresentado é fornecido em versão digital, fica
dispensada sua autenticação.
Atenciosamente,
Vinícius Rosa
Gerente Administrativo e Financeiro – GEADF
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
Tel.:(31) 3269-8466 / www.crcmg.org.br

Em novembro haverá eleições! Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail

De: Willian Antônio de Castro <willantonio.castro@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 17 de julho de 2019 16:09
Para: Vinícius Rosa - CRCMG <geadf@crcmg.org.br>
Assunto: Re: COMPROVANTE DE ENDERECO
Vinicius,
Eu enviei o documento, porém sem autenticar porque não tinha como autenticar. Mas ele já foi enviado.
Em qua, 17 de jul de 2019 às 16:06, Vinícius Rosa - CRCMG <geadf@crcmg.org.br> escreveu:
Sr. Willian, boa tarde!

É necessário que o senhor envie um novo envelope complementar com esse documento, observandonticar as
orientações constantes do item 5 do Edital e o prazo para recebimento da documentação informado no Preambulo
do Edital.

Atenciosamente,

Vinícius Rosa
Gerente Administrativo e Financeiro – GEADF
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Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
Tel.:(31) 3269-8466 / www.crcmg.org.br

Em novembro haverá eleições! Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail

De: Willian Antônio de Castro <willantonio.castro@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 17 de julho de 2019 12:03
Para: geadf@crcmg.org.br
Assunto: COMPROVANTE DE ENDERECO

Prezados,

No envelope com os documentos não enviei comprovante de endereco autenticado porque recebo a Fatura da
Cemig on line como segue em anexo.

Obrigado.

Para ajudar a
proteg er a
su a
priv acidade,
o Microsoft
Office
impediu o
download
auto mático
desta
imagem da
In ternet.

---------- Forwarded message --------De: <cemig@faturacemig.com.br>
Date: ter, 18 de jun de 2019 às 19:19
Subject: CEMIG FATURA ONLINE - 9402647
To: <willantonio.castro@gmail.com>
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WILLIAN ANTONIO DE CASTRO

bendo sua fatura de Energia Elétrica anexa ao seu e-mail em formato P

você a Cemig disponibiliza o serviço de conta por e-mail, substituindo

pode acessar sua conta detalhada pelo App Cemig Atende, disponível
s Phone. Baixe agora em www.cemigatende.com.br
dicadores de qualidade do fornecimento de energia e o histórico de fa
cemigatende.com.br
reitos e deveres do consumidor. Acesse: www.cemigatende.com.br/dir

RUA SOLDADO DOMINGOS BRANDAO 640 AP 104 BL 7REALENGO35
06/2019
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06/07/2019
124,79

to:

83670000001-8 24790138008-6 31232865711-8 08039326817-4

-Para ajudar a
proteg er a
su a
priv acidade,
o Microsoft
Office
impediu o
download
auto mático
desta
imagem da
In ternet.
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