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Cabo Frio, 30 de outubro de 2017
C/02
Prezado Associado
Como é de seu conhecimento, um dos serviços prestados pela Associação é a entrega de correspondências/encomendas
na residência de seus associados.
Desde dezembro de 2016, deixamos de receber na portaria as correspondências de não associados, pois não achamos
apropriado prestar este serviço a quem não contribui com a Associação, além de não termos autorização para recebê-las,
como temos de associados.
Porém, jamais tivemos a intenção de prejudicar os que não são. Tanto é assim que, por duas vezes, notificamos os
Correios, objetivando que cumprissem a obrigação de entregar as correspondências na residência dos destinatários, já
que as ruas do loteamento são devidamente codificadas.
Ocorre que essa empresa insiste em fazer da nossa portaria a sua “filial” e simplesmente entrega na portaria,
indevidamente, um pacote fechado de correspondências destinadas até a pessoas de fora do loteamento. Além disso,
com relação às encomendas dos não associados, os funcionários dos Correios têm a ousadia de perguntar o nome do
nosso funcionário e dolosamente registrar como se ele tivesse devolvido, não fazendo a entrega no imóvel do
destinatário.
Toda esta situação tem nos trazido sérios aborrecimentos, pois temos recebido muitas reclamações, agressões verbais e
ameaças de medidas judiciais de não associados que tiveram problemas com as suas correspondências/encomendas,
apesar de não termos nenhuma responsabilidade sobre isso.
Como já informado, fizemos a nossa parte no que diz respeito a cobrar dos Correios (através de notificações) que prestem
o serviço de sua competência.
Para evitar mais problemas e continuar prestando o serviço de entrega aos seus associados, renovamos o nosso pedido
para que faça uso de nossa CAIXA POSTAL para o recebimento de suas correspondências, cujo número é 125.161, CEP
28.928-970, Tamoios, Cabo Frio – RJ.
Assim, não receberemos mais nenhuma correspondência na portaria a partir de 30 de novembro de 2017, mas faremos a
coleta das correspondências nos Correios (Caixa Postal) e entregaremos na sua residência. Este serviço será realizado
toda segunda, quarta e sexta-feira.
Quanto às encomendas dos associados, continuaremos recebendo na portaria, já que não podemos deixar a cargo de
nossos funcionários a responsabilidade de buscar objetos, que muitas vezes são de valor, devido à possibilidade de danos,
furtos, perdas etc. Porém, solicitamos que nos informe previamente sobre a chegada de encomendas para a sua
residência.
Lembramos ainda da necessidade de informar aos remetentes, o quanto antes, sobre o número da nossa CAIXA POSTAL.
Agradecemos a sua atenção e contamos com a sua compreensão e colaboração.

Atenciosamente,
Administração APROVVE
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