
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
SBN QUADRA 1 BLOCO A, ALA SUL - Bairro ASA NORTE, Brasília/DF, CEP 70002900

Telefone: - h)p://www.correios.com.br

Carta-Circular nº 9997768/2019 - GTER-DEFIS

Brasília/DF, 30 de setembro de 2019

A Sua Senhoria a Senhora

MARIA SALETTE RODRIGUES DE MELO
Presidente da Associação Nacional das En-dades Regionais de Agências de Franquias Postais - APOST

BR

A Sua Senhoria o Senhor

CHAMOUN HANNA JOUKEH
Presidente da Associação Brasileira de Franquias Postais - ABRAPOST NACIONAL

Assunto: Atualização SARA da versão 7.9.01 (AGE/AGF/OPE).

Referência: Processo nº 53180.042389/2019-74.

Prezados Senhores,

1. Será disponibilizada, a par-r de 02/10/2019, uma atualização da versão 7.9

a ser distribuída às unidades usuárias do sistema SARA.

2. As  agências  serão  comunicadas,  via  Help  Desk,  sobre  a  data  da

implementação da nova versão em cada unidade.

2.1. A implementação da versão seguirá conforme cronograma estabelecido pela

área  técnica,  sendo  que  a  Rede  Terceirizada  (AGF/ACF/ACC)  ocorrerá  nos  dias  02  e

03/10/2019.

3. As melhorias a serem implementadas nessa atualização são:

3.1. VPNE emissão e pagamento - definição de novos critérios de segurança para

prestação o serviço.

3.2. Grandes  postagens  -  cancelamento  da  e-queta  CEP  do  des-natário

divergente do con-do na PLP.

3.3. Apuração  do  saldo  em  dinheiro  a  recolher  pelo  caixa,  decorrente  de

atendimentos à vista na apuração do troco, de modo a não permi-r a subtração do troco

em duplicidade.

3.4. Tela  de  grandes  postagens  an-ga  erro  ao  inserir  dados  do  remetente  e

des-natário  -  Ajuste  na tela  de  grandes  postagens  an-ga,  na  importação  de  mídia  ao

inserir dados do remetente e do des-natário.
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4. Dessa forma,  encaminhamos para  conhecimento e solicitamos dar  ampla

divulgação a rede de agência associadas a essas organizações.

5. Colocamo-nos  à  disposição  para  prestar  outros  esclarecimentos  que  se

façam necessários.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

CINTIA MARIA SARMENTO DE SOUZA SOGAYAR
Gerente Corpora-vo - GTER/DEFIS/SUCAN/DINEG/CS

Documento assinado eletronicamente por Cin8a Maria Sarmento de Souza Sogayar, Gerente
Corpora8vo, em 30/09/2019, às 12:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no

art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten-cidade deste documento pode ser conferida no site hIps://sei.correios.com.br

/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,

informando o código verificador 9997768 e o código CRC 9C49D8E4.

Referência: Processo nº 53180.042389/2019-74 SEI nº 9997768
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