EXTRATO DE DESPESAS MÉDICAS (AMHO)
O QUE FAZER QUANDO NÃO RECEBER O EMAIL DA CBPM
ALGUNS PROVEDORES DE EMAIL, POR POLÍTICAS DE SEGURANÇA, NÃO ENTREGAM MENSAGENS QUE SÃO
ENVIADAS DE FORMA AUTOMÁTICA, COMO É O CASO DO PORTAL DA CBPM, SENDO QUE NESTES CASOS CABE
AO USUÁRIO DA CONTA DE EMAIL, CONFIGURAR A LIBERAÇÃO JUNTO AO SEU PROVEDOR DE EMAIL PARA QUE
AS MENSAGENS ORIUNDAS DE PORTAL@CBPM.SP.GOV.BR SEJAM CONSIDERADAS DE ORIGEM CONFIÁVEL, OU
OBSERVAR SE A MENSAGEM NÃO FOI MOVIDA AUTOMATICAMENTE PARA A LIXEIRA OU CAIXA DE “SPAM”.

Acesse o navegador de sua preferência instalado na máquina:

Depois de ter entrado no https://www.gmail.com
GMAIL:
Como indicado na imagem vá para o botão com o ícone de uma
‘engrenagem’ e escolha a opção CONFIGURAÇÕES.

Vamos para o próximo passo, iremos escolher a opção:
‘FILTROS E ENDEREÇOS BLOQUEADOS’

Ao escolher essa opção você poderá agora criar um filtro para os e-mails

Ao clicar em ‘Criar novo Filtro’ você verá a janela abaixo:

Nesse Ponto Marque apenas a opção ‘De’ como mostra na imagem. Em seguida ‘Criar filtro com esta pesquisa‘

Marque as opções como na imagem acima em seguida ‘Criar Filtro’

Você terá o seguinte resultado: (Grifado opcional)

E a caixa de e-mail:

Vamos ao

Agora escolha como mostra a imagem acima.
Escolha as opções como é mostrado:

*@cbpm.sp.gov.br – adicione abaixo e clique no sinal de +

Depois de adicionar o
domínio como mostra na
imagem basta clicar em
adicionar e por último
SALVAR

Vamos para a opção agora de ‘Listas de endereçamentos confiáveis’

*@cbpm.sp.gov.br – adicione abaixo e clique no sinal de +

Depois de adicionar o
domínio como mostra na
imagem basta clicar em
adicionar e por último
SALVAR

Por último vamos configurar para que o outlook deixe os e-mails da @cbpm.sp.gov.br na caixa de
entrada.

Clique no sinal de + e siga as
configurações.

siga as opções como na imagem,
adicionando
o *cbpm.sp.gov.br e clique em +

*cbpm.sp.gov.br adicione no campo abaixo e +

Nome da regra: como você quiser

- Resultado do passo anterior

Fixar Mensagem

Depois de adicionar o
domínio como mostra na
imagem basta clicar em
adicionar e por último
OK

Isso deve ser o suficiente para receber os e-mails da cbpm e ter acesso ao seu extrato de despesas
médica (AMHO).

