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Estamos prestes a entrar no período de temporada é importante nesses breves dias
aproveitar, mas mantendo a ordem e o bem estar de todos, assim, recomendam-se alguns
cuidados:

Normalmente falta água no final do ano, colabore com o consumo racional da água;

Não utilizar a garagem para depósitos de objetos e móveis, o Condomínio não será
responsáveis pelos furtos de objetos na garagem;

Certifique-se que estacionou dentro da área demarcada;

Utilize apenas a sua vaga de garagem ou solicite previamente ao seu vizinho quando for
utilizar a vaga de garagem dele;

Ao entrar ou sair da garagem, confira o fechamento completo do portão;

Ao entrar ou sair do Condomínio sempre verifique o fechamento completo da porta;

Recepcionar na portaria convidados, prestadores de serviços e entregadores;

Tenha cuidado no número de convidados para confraternizações em seu apartamento;

Destaca-se entre os problemas do cotidiano, a produção excessiva de Barulho, portanto,
atenção para preservar o horário de silêncio a partir das 22:00 horas até as 06:00 horas;

Não jogar qualquer objeto pelas janelas e sacadas, como também, cuide para que seu lixo
esteja sempre devidamente ensacado e sem exalar cheiro forte;

Não realizar reforma nas unidades no período de dezembro, janeiro e fevereiro.

Não deixar animais de estimação soltos nas áreas comuns, inclusive realizar suas
necessidades fisiológicas, e caso seu pet faça sujeira na área comum, limpe-a no mesmo
momento.

Os pais são responsáveis por seus filhos, não permita que gritem ou corram em áreas que
não destinadas exclusivamente para brincadeiras.

Funcionários do Condomínio trate-os sempre com cordialidade e sempre que quiser fazer
alguma reclamação, direcione-a ao síndico(a). Lembre-se que o funcionário é do condomínio,
portanto, evite pedir que execute serviços particulares.

Agradecemos a sua ajuda e compreensão para manter o bem estar de todos.

Forneça ao inquilino, familiares e amigos orientação das normas do Condomínio,
podendo ter acesso no site www.activa.cnt.br (usuário e senha no boleto).

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·


