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CIRCULAR Nº 583 
 
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2006.  
 
Do: Diretor Geral.    
Para: Todos filiados. 
Assunto: Cadastramento para continuar recebendo as IJE’s impressas. 
        
Prezado filiado, 
 
Contamos com a sua atenção para o procedimento a seguir: 
 
1) Cadastramento para continuar recebendo as IJE’s impressas. 
- Até o dia 14/11/2006 estaremos fazendo o recadastramento das empresas que desejam receber o 
material impresso. Para tal, solicitamos o preenchimento de um pequeno formulário de 8 campos, 
disponível em nosso site, http://www.circulacao.org.br/form.html . 
- Após este período de recadastramento, o material impresso será entregue apenas para os que se 
manifestarem interessados. 
 
2) Para obter esclarecimentos sobre o recadastramento, contate nossos funcionários: 
- RJ: Márcio – tel: (21) 2263-7691 / mcorrea@ivc.org.br 
- SP: Marco – tel: (11) 3287-0028 / marco@ivc.org.br  
 
3) Aproveitamos a oportunidade para convidar todos os filiados a conhecer o novo sistema de 
consultas IJEView Web. O sistema de consultas encontra-se disponível desde 25/08/2005. Além da 
Informação Jurada do Editor, este sistema permite gerar diversos outros relatórios, possibilitando a 
visualização na tela do computador, bem como imprimir e salvar em arquivo no formato “PDF” ou 
“XLS”. Além disso, através dos arquivos é possível trabalhar os dados, enviar por e-mail, gravar no 
seu computador ou interagir com outras fontes. 
 
4) Acesso ao sistema IJEView Web. 
- Lembramos que para ter acesso ao sistema de consultas será necessário acessar o site do IVC, 
http://www.ivc.org.br e, na tela inicial, efetuar a autenticação através do campo Login e Senha. Ao 
efetuar o login estarão disponíveis as opções de consulta e o manual do usuário. 
- Caso ainda não tenha o login e senha, favor enviar sua solicitação por e-mail para info@ivc.org.br, 
informando-nos a razão social de sua empresa, nome completo do solicitante, cargo, setor e telefone de 
contato. 
 
Assim, com a sua colaboração, conseguiremos reduzir eventuais desperdícios de mapas impressos. 
 
Agradecemos a atenção de todos. 
 
Atenciosamente, 
 
Ricardo da Costa Silva 
Diretor Geral - IVC 


