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NOTA INFORMATIVA Nº 005 CER/CRF/MS 
Ref.: Remessa de mala direta via EBCT 

 
Em cumprimento ao que dispõe o no art. 19, inciso XI do Regulamento Eleitoral, serve o presente 
expediente para divulgar as instruções para envio de propaganda eleitoral impressa aos eleitores 
farmacêuticos inscritos no CRF/MS: 
 

1. Com o objetivo de garantir o sigilo dos dados cadastrais dos profissionais inscritos neste 
Regional, o procedimento de emissão de etiquetas e etiquetagem será intermediado, 
exclusivamente via Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), por meio da 
seguinte agência de correios: 
AGÊNCIA FRANQUEADA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 
Rua Coronel Antonino, 157, CEP 79.010-970 - Campo Grande/MS. 
E-mail: agfnossasenhoradefatima@hotmail.com 
Telefone: (67) 3351-0281 | 99235-6524    
Contato: Vilma L. Silva 

 
2. Os custos relativos à impressão de etiquetas e postagem, serão de inteira responsabilidade 

do requerente. 
 
a) O valor da impressão é de R$ 0,08 (oito centavos) por etiqueta, custo adicional ao 

valor de postagem; 
b) Os valores da postagem encontram-se de acordo com a tabela da EBCT; 
c) Os demais serviços de manuseio não serão cobrados de nenhum dos candidatos como 

dobrar, etiquetar, envelopar e fazer triagem por sequência de CEP. 
 

3. O candidato interessado em remeter propaganda eleitoral impressa deve manter contato 
diretamente com a agência de correio para fins de receber orientações quanto aos prazos 
de entrega e definição de melhor data para envio das correspondências, no intuito de 
evitar futuros transtornos quanto ao possível atraso de recebimento. 

 
Ressaltamos, contudo, que, de forma institucional, a CER promoverá divulgação de todos os 
candidatos e suas respectivas propostas pelos canais de comunicação do CRF/MS, seja impresso 
ou eletrônico. 
 
 
 

Campo Grande/MS, 01 de setembro de 2017.  
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