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ASEC

De: Juliana Daniela De Siqueira <juliana.siqueira@edpbr.com.br>
Enviado em: terça-feira, 20 de abril de 2021 08:49
Para: ASEC; Grandes Clientes
Cc: 'Junior - Asec'; 'Junior Araujo'
Assunto: RE: Ofício 006/2021 - ASEC

Sinalizador de acompanhamento:
Acompanhar

Status do sinalizador: Sinalizada

Prezada Sra. Patrícia, bom dia. 
 
Conforme conversamos ontem, informo que já realizamos ações corretivas na rede que atende a 
instalação da empresa 4 Truck. 
Semana passada mantive contato com o Sr. Christian e o mesmo  sugeriu conversarmos essa semana 
sobre o tema. 
Caso tenham outras empresas que estão com problemas de qualidade energia, peço a gentileza de me 
encaminhar o número da instalação para abrirmos processo interno para análise. 
 
Quanto a solicitação de iluminação pública, a implantação de novas lâmpadas é de responsabilidade do 
município. Sugiro verificar junto ao departamento de Iluminação Publica- Secretaria de Obras. 
 
Estou a disposição para eventuais esclarecimentos. 
 
Atenciosamente,  
Juliana Daniela de Siqueira  
Analista de Relacionamento  
 11 97144-1347 
 juliana.siqueira@edpbr.com.br 
 grandesclientes@edpbr.com.br 
 

 
 

De: ASEC <asec@asec.org.br> 
Enviado: sexta-feira, 16 de abril de 2021 14:32 
Para: Grandes Clientes <grandesclientes@edpbr.com.br>; Juliana Daniela De Siqueira 
<juliana.siqueira@edpbr.com.br> 
Cc: 'Junior - Asec' <presidente@asec.org.br>; 'Junior Araujo' <jr.araujo@perfillider.com.br> 
Assunto: Ofício 006/2021 - ASEC  
  
  
Boa tarde! 
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Ofício nº. 006/2021 

  
À EDP,  
Sra. Juliana, 
  
  
Estamos recebendo inúmeras solicitações de intervenção da ASEC – 
Associação dos Empresários de Cumbica, sobre os temas relatados no 
ofício. 
Convictos de que a empresa EDP tomará medidas cabíveis para solucionar 
os problemas apresentados, solicitamos a gentileza, que nos posicione 
sobre as medidas que serão adotadas, possibilitando esclarecer e informar 
aos nossos associados no que se refere a presteza e atenção ao caso.  
  
  
No aguardo do pronunciamento, aproveitamos para evidenciar nossas 
considerações e respeito. 
  
  
  
Cordialmente, 

 
Patricia Lopes 
11-98392-1257 

 
  
 
 
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.  


