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Os e-mails do CRN10 estão entrando em sua caixa de SPAM/lixo eletrônico? 

 

O CRN10 utiliza o e-mail marketing, como canal de comunicação com os profissionais, pessoas 

jurídicas registradas, cadastradas e entidades parceiras, pois é um meio rápido, econômico e 

sustentável de contato. Porém, muitos provedores classificam as informações como spam e vão 

direto para o lixo eletrônico ou caixa de spam de seu e-mail. Se isto acontecer, as chances de a 

mensagem enviada ser acessada diminuem muito e a comunicação pode ficar prejudicada.  

Como não conseguimos impedir que nosso contato se torne lixo eletrônico e para que você fique 

atualizado/a com as informações do CRN, solicitamos que você configure seu e-mail para receber 

nossas correspondências eletrônicas. 

Para ajudá-lo/la nesta tarefa, apresentamos abaixo os procedimentos para alguns provedores. 

Caso seu provedor não esteja relacionado abaixo, sugerimos que consulte as configurações de seu 

e-mail para saber como você pode tornar nossos contatos confiáveis. 

. 

HOTMAIL/OUTLOOK 

1º Passo: Acesse o seu e-mail: xxxxx@hotmail.com ou xxxx@outlook.com 

2º Passo: Em seguida, clique em configurações no canto direito da tela 

3º Passo: Em seguida, clique em opções 

4º Passo: Em seguida, clique em remetentes confiáveis e bloqueados 

5º Passo: Em seguida, clique em remetente confiáveis 

6º Passo: Em seguida, digite o(s) domínio(s) que você quer autorizar. 

Por exemplo o do CRN-10: @crn10.org.br 

7º Passo: Em seguida, clique em adicionar à lista 

. 

GMAIL e YAHOO 

1º Passo: Acesse o seu e-mail 

2º Passo: Em seguida, clique em Spam 

3º Passo: em seguida, selecione a mensagem 

4º Passo: em seguida, clicar em Não é spam, na parte superior da mensagem 

. 
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UOL e BOL 

1º Passo: Acesse o seu e-mail 

2º Passo: Em seguida, clique em Anti-Spam 

3º Passo: Em seguida, clique em Domínio 

3º Passo: Em seguida, digite o(s) domínio(s) que você quer autorizar. 

Por exemplo o do CRN-10: @crn10.org.br 

 

Ou adicione os e-mails do CRN10 em sua lista geral de contatos – crn10@crn10.org.br; 

pessoafisica@crn10.org.br; financeiro@crn10.org.br; eleicoes@crn10.org.br; 

fiscalizacao@crn10.org.br  
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