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ANI,JAL BO [JSI,.|ARIO

=DIFICIO 
VILLE DE OU=BEC

AFSESENTACAO

Sr(a). ProprietiSrio(aJ:

A partir desEe momenEo, V. S. participa de um
empneendimenbo da Habiarte Banc, podendo usufruin de Eodas
as vanbagens ofenecidas pelo " Ville de Guebec Condominium".
O condominio possui uma 6rea de lazer compleba, com sal5o
de festas, sanrE6rios masculino e feminino; copa, ban, piscina
com deque e iluminaqSo subaqu6tica pana uso notunno; ducha;
sal5o de jogos; salao de gin5scica; vestr6rios masculino e
feminino; churnasqueina e praQas de lazen
A elaboraqao deste manual faz pante do Prognama da
Gualidade que a Habiarbe Barc est6 implanlando, buscando
a satisfaqdo da expeclativa de seus c entes.
Nesse Programa, a construtona tem atuado desde a fase do
projeto do empreendimento at6 a sua enlnega e posEerior
utilizaqeo, adoEando pnincipios de padnonizaqAo dos
pnocessos; continuo tneinamento, apenfeiqoamento e
valorizaq6o de seu quadro de funcion5rios; cniE6r'ios de
qualrficaqao de fonnecedores; inovaq6es !ecnol6gicas de
processos e equipamenEos,
FinalmenEe, a HabianEe Barc coloca-se d disposiq6o dos
conddminos pana eventuais esclanecimenEos que se fizerem
necess6nros.
AEenciosamente,

HABIARTE BAFC

t{
tlabiade
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TER O DE REEEB! ETUTO B{I MAI\IUEL

Este manual Eem pon finalidade fonnecen ao usudrio do im6-
vel as infonmag6es necess6nias pana que possa usufruin e
consenvan conretamente sua unidade, permitindo-lhe prote-
ger e valorizar seu patrim6nio.
Ao neceben as chaves e tomar posse do im6vel, a r.esponsabili-
dade pela consenvaqao da unidade passa a sen sua, indepen-
dente das garantias legais que lhe s6o asseguradas.

._-o_q:^
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Seu im6vel foi consEnuido de acordo com as normas aorova-
das pela ABNT [AssociaqSo Br.asileina de Normas T6cnicas).
Divensos mateniais heterog6neos foram usados em sua cons-
tnuqao. A sua dunabilidade poder.il sen aumenEada dependen-
do do uso correto e da boa consenvaqSo a ele dedrcada.
A empnesa consEruEora n6o assume qualquer r.esponsabili-
dade por refonmas que alEenem o projeto original - o que
pode inclusive acarretan perda de garanEia da 6rea modifica-
da. Sendo assim, nunca confie serviqos de nefonmas a pes-
soas tecnicamenEe neo habilitadas.

De Acondo,

l/
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MANUAL DO USI'ABIO
EDIF|CIO VILLE DE AUEBEC

RESPONSABILIDADES DO PROPRIETARIO(A)

"O Condominio, com a manuEenQeo preventiva e conEinua fei-
Ea de fonma adequada, Eem o seu valor paEnimonial preserva-
do ao longo dos anos".

6 no momento da visEoria nealizada para o recebimento das
chaves que se iniciam as responsabilidades do proprieE5nio,
relacionadas d manutenq6o das condiqOes de estabilidade, se-
gunanQa e salubridade do aparEamenEo. Pana manter tais con-
diq6es em nivel normal, este manual Eraz uma s6nie de reco-
mendaq6es imporEantes para o uso adequado do im6vel.
O regulamenbo rnEerno do condominio discrimina aEividades
necess6rias pana essa manuEenqeo, assim como as ofienEa-
Q6es para rateio de seus cuslos.
Al6m disso 6 muito impontanEe a panEicipaQeo individual de
cada moradon na consenvaqeo e uso adequado, n6o danifi-
cando qualquer parte das 6reas comuns ou equipamentos
coletivos.
A consenvaq6o das parEes comuns do edificio Eamb6m faz
parte das responsabilidades dos monadores.
As normas esEabelecidas na convenQao do condominio e no
regulamenEo intenno devem ser cumpnidas pon todos os mora-
dores do edificio, independence de sen o propriet6rio ou ape-
nas um usu5r'io do aoarEamento.
Faz parEe, ainda, das obrigaq6es de cada um dos usu6rios do
edificio a aplicag6o e o fomenEo das regras de boa vizinhanqa.
E impnescindivel que o pnoprieu6rio nepasse as informagoes
conEidas neste manual aos demais usu6rios do im6vel, e no
caso de venda ou locaqeo, uma c6pia deve ser enEregue ao
novo cond6mino para que o im6vel seja utilizado da forma
mars conneEa.
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LOCATARTO(A) pERANTE O CONDOMiNTO

Com relaq5o ao condominio, o inquilrno(a) ou locat6r'io(a), as-
sim como seus funcion6rios, s5o obrigados a Eer conheci-
mento e cumpnir a convengSo e os Flegimencos Internos da
edificaq5o, devendo Eal obnigaqSo constan expressamenEe
dos conEnaEos de locag5o, sob Eodos os aspecEos.
No que tange d utilizagSo da edificaq1o, o inquilino respon-
de solidariamente com o proprietario pelos prejuizos que
causar ao condominio-



RESPONSABITIDADES DA CONTRUTORA
E CARANTIA

A HABIARTE BARC CONSTRUTORES LTOA. 6 resoons6vel oelo
im6vel segundo as prescrig6es do C6digo de ProteqSo e
Defesa do Consumidon
Ouanto aos vicios apaFentes, essa nesponsabilidade tem o prazo
de 90 [novenEa] dias a conban da assinatura do " Termo de
Becebimento do lm6vel ".Esta garantia cobne falhas ou defei-
tos em servigos de nevesEimentos internos e externos, no fun-
cionamento de esquadrias e furragens e no funcionamento das
instalaqoes hidr6ulicas, saniEiinias e el6tricas.
A garanEia 6 de 6 (seis) meses, quanto aos vicios e defeiEos
redibit6rios, isto 6, oculuos, e de 5 [cinco) anos no que se
nefene a solidez e segunanga da constnug6o.
No caso de necessidade de solicitag5o de servigos de Assis-
E€ncia T6cnica em seu im6vel, 6 necess6rio fonmalizar o pe-
dido pon meio de carba, belefonema ou fax, aos cuidados do
DeparEamento de Assiscdncia T6cnica da ConsErutora. Caso
os senvagos selam considerados de nesponsabilidade da
HABIARTE BAFC CONSTRUTORES LTDA., a mesma compro-
mebe-se a nepan6-los.
No quadno abaixo, estao apnesentados os dados de Eodos
que panEicipanam da consErugSo do empreendimento.
A ConsEruEona neo se responsabiliza por danos causados
pelo uso inadequado do im6vel ou por reformas e alEenag6es
feitas no projeuo original, mesmo que ainda esteja vigenEe o
prazo de garantia contnabualmenEe estipulado.



NESPONSAYEIS EMPRESA DADOS

Rua: S5o SebastiSo no 506 - 2 and.

Tel. 16-610.3222 - Fax 610.0388

N0 573
Tel. 1F-623.6650

R.XV de Novembro No 2933 - Gl-92
lel. 17 -235.3622 -

Preto - SP

N0 312 - SL 41

Tel. 14-433.0553

Ma:rllt*-.9?... - _ **.
R. Par6 N0145 - Tel. 1G530.3S3S

.SP

Av. BarSo de ltapura, 1518-G,509
Tel. 1S-231.3288

Construtora e Incomomdof a

Pmjeto de Arqurt€tura Tfoca E Santiago Arquitetura Av.

Pruieto de Fundaeoes

Pmieto de btrutuE

Proieto de Betrica e

Pmieto de Hidrusanitaria

Proieto de Paisagismo Av. Portugal,2353 - Tel. 16-623.1226

Bibei6o Preto - SP

\'s



Yax*
TTANUTENcAO E ATENDTMENTO

Ouando for necessiirio realizar algum Eipo de senviqo de ma-
nuteng6o no seu im6vel, faqa a solicitag6o por carEa, Eelefo-
nema ou fax ao seEon compeEenEe da consErutona.
Seu pedido se16 aEendido pelo departamenEo Eecnico da cons-
tnuEora.
Venificando o problema, duranEe o pnazo de garanEia, e com-
provada a eventual nesponsabilidade da constnuEona, ser6
deberminada a execug6o dos senvigos.
Atendimenbo ds neclamag6es n5o significar6o o neconheci-
mento por panie da consbrubona de exisEdncia de defeitos ou
danos de sua nesoonsabilidade.

DepartamenEo de manuteng5o de obra.
Telefone ('l 6) 610.3222 ou fax t161 610.0388
End.: Bua S5o Sebasti6o, 5O6 20 Andar
CEP : '14015-040
Cenbro



DESGRTqAO DA ED|FTCA9AO

A figura 1, apnesentada a seguin, mostra a confonmagSo do
aparuamento tipo, o qual compreende 4 (quatro) dormiu6rios
(sendo duas suiEes), banheino social, sala de estan e iancan,
varanda social, hall, lavabo, cozinha, lavanderia, desoensa
donmiE6rio e banheiro de senvigo.
O pnojeto legal do empneendimenEo enconEna-se registrado e
anquivado no 20 CRI - Car.t6r.io de Reg veis da
Comanca de Ribeir 6o Preto, matr.icula n.

E imponbante lembran que o Sindico possui uma c6pia do
pnojeEo completo do empneendimento, pana ser consulEado
em caso de necessidade.



Figu na 1

proleto do
apanEamenIo
E ipo

]-l

tiBbiarte
IJarctinal2



dormit6rio 2

final
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MANUTEIUgAO E CONSEBVAQAO DA UNTDADE

Com o inEuito de manber o padnSo de qualidade do seu im6-
vel, pon um periodo prolongado de Eempo, 6 imporEanbe que
o usu6nio utilize de forma conreEa e promova a manutenqSo
pnevenbiva de sua unidade. Assim haverS um menor desgas-
te de maberiais e peqas, evibando a danificaq5o e o envelheci-
mento pnecoce das parbes do Edificio.
A seguin est6o descniEos alguns cuidados nas openag6es de
limpeza e manubeng6o de v6rios acabamentos de seu im6vel.

Leia com aEenqSo as recomendagoes para sua conservagSo e
bnansmiba-as ds demais oessoas da famllia ou nesidentes no
im6vel.



3-AzulejoseCer1micas

REVESTIMENTOS

2-

1 - Paredes

Antes de penfunan as panedes pana colocaqao de quadros,
arm6rios, pnateleiras ou outros objeEos, consulte os
pnojetos do seu im6vel e detalhamentos. Procedendo as-
sim, eviEar5 funan as tubulaEoes de 6gua ou ener.gia. E
sempne pneferivel o uso de furadeira e buchas com para-
fusos, eviEando-se pnegos e marEelo.

Pintura

Paredes e tetos receberam duas demSos de massa cor.r.ida e
tres demaos de tinba l6cex acnilico, na cor branco gelo.

Pana limpeza use pano branco umedecido; nunca esfnegue
as panedes. O im6vel deve estar sempre venEilado para
eviuan o apanecimento de mofo nas pinturas [r'esultado da
soma de umidade, sombna e calor).
Nunca usan iilcool sobre a EinEa.
Com o Eempo, a pintuna escunece um pouco, devido d ex-
posiqSo consEanEe d luz natunal e d poluig6o. N5o faqa
retoques em ponEos isolados, em caso de necessidade
ointe toda a oanede ou c6modo.

Todos os revestimentos cer'6micos fonam fabnicados oela
emonesa:

PoFtobello S,A
B. Lidio Oliveira Vallada, no 396
Tel. (161 992-3798
Ribeir5o PFeto - sP

ar :l
llabiort-e
.-"b-1:*
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Srh ds [strr e Jontrr, Gircuhgio, lrrrbo, llormit6rios e Urnndr;
Piso : Cer6mica Portobello 40 x 40cm Millenium Dourado:

: Ceramica Portobello 40 x 40cm Travi Bone;

Ernheiros dar Suiter e Socirl;
Piso : Cer6mica Ponobello 30 x 30cm Arezo Bone;

Paredes : fuulejo Portobello 20 x 30cm Armano Bone:

Faixas : Faixa Portobello 07cm de altura Trevi Bone:

Faixa Portobello 09 x 20cm Ermitage Bone;

Godnhr, irer de Senigo e Brnheiro de Senigo;
Piso : Cer6mica Portobello 30 x 30cm l-azer Bone;

Paredes : Aaulelo Portobello 20 x 25cm Lupus Marfm;

Daspensa e 0[rrto d3 [mpregadr;
Piso : Cer6mica Potobello 30 x 30cm Lazer Bone.

. Venificar qual foi aplicado no seu apanEamento.
Na limpeza, use qualquer marca de deEergence neutro,
sabSo ou ouLro Eipo de matenial sempre diluido em iigua,
uEilizando pano 0mido ou esponjas.
Toman cuidado com enconEnos de parede com teEo de gesso.
Pana perfeita conservagSo desse tipo de matenial, verifi-
que semesEralmente o seu rejuntamenEo; este pnocedi-
menbo eviEa eventuais infiltraqoes, principalmenEe na 6rea
pana box de chuveiro, pois a i5gua quente com sabSo abaca
o mabenial e pode provocaf, no futuno, infilEraQao pana o
andan de baixo, apesar da impermeabilizaq5o efeuuada.
Pana nefazer o reiuntamenEo utilizan mateniais apnopria-
dos exisEenbes no mercado e m5o-de-obna especializada.
Evibe uso de deEengentes agressivos, iicidos, soda c5us-
tica e pnodubos concentnados de amoniaco. bem como vas-
souras de piaQava. S5o pnocedimentos que atacam o es-
malte das pegas e retiram seu nejuntamento.



4 - HodapE de Madeira

Todas as 5reas secas [sem conta[o direEo com iigual recebenam
Rodap6 de Madeira Cedrinho Envennizada da marca Sincol.

Sincol S.A Industria e Gom6rcio
End. Rua Jos6 Gomes da Silva no 56O
Tel.: tl6t 629-8079.
Ribeireo Preto - SP

. Nos rodap6s de madeina envernizados, reaplicar o verniz
periodicamenEe, pois, com o tempo, o mesmo vai se Eon-
nando opaco. EsEe ser.viqo deverii ser feiLo por. pnofissio-
nal especializado. Pana a limoeza. ubilizan flanela seca ou
escova de p6los.

. Nao molhar consuanEemente pana evitar seu apodrecimenuo.. Cuidado es@ial dwe sen bornado com relag6o ds babidas de obie-
Eos pontudos: @em causar Erincas na madeir€ e na pintura.

. Os rodap6s neo est6o dimensionados para receben aparelhos
de giniisLica ou equipamenEos que causem esforgos adicionais.

5 - Forros de Gesso

Todas as 6reas de banheinos receberam rebaixamenbo em fonro de
gesso com acabamenEo de molduna gamb6m em gesso.
Todo o servigo foi execubado pela empnesa:

Gessart Ind0stria e Gom6rcio de Aftefatos de Gesso,
End, Rua Piaui no 1554,
Tel.: (161 622-0033.
Ribein6o Preto - SP

. Nos forros de gesso, n5o se deve penmiuir impacEos, pois
podem quebran



N5o fixar ganchos ou suponbes pana pendurar vasos ou
qualquer outro objeto, pois n5o esE6o dimensionados para
suponEan tal peso.
Os fornos de gesso nunca podem ser molhados, pois o
contaEo com a 6gua faz com que o gesso se decomponha.
Pana evitar o aparecimenbo de bolor nos teEos de banhei-
ros e cozinha, causados pela umidade do banho ou prepa-
ro das refeig6es, manEenha as janelas aberbas durante e
ap6s seu uso. Para removen bais manchas no caso de seu
aparecimenbo, uEilizan 6gua sanit6ria.
Becomenda-se que os forros dos banheinos sejam repin-
Eados anualmente.
Para limpeza, use apenas pano umedecido com 6gua e
sab6o neutro. Evite detengenEes, derivados de peEr6leo,
6cidos ou 5lcool.

6 - Forros de Madeira

Todas as Sreas de varandas necebenam rebaixamento em fonno
de madeira da manca Novo Piso modelo Tauari.

BeGok lndustria e ComeFcao de Artefatoa de Madeira Ltda.
End. Rua Javari No59O Tambor6
Tel. l'f 117291-lJ848.
Barueri
. Assim como nos forros de gesso, os fornos de madeira

n5o fonam dimensionados para supoftan cargas penduna-
das, tais como vasos, ganchos e suportes.

. Os fonnos de madeira nunca oodem ser molhados. oois o
conEaEo com a 6gua faz com que danifique a madeira.

. Pana limpeza e manuEeng6o basEa a utilizag5o de pano
umedecido: caso ha ja o desejo de maior bnilho basta fazer
o oolimenEo com flanela seca.

. N6o utilizar, em hip6uese alguma, verniz ou cena sobre o
fonro, pois esLe jii vem envennizado de fabrica.



ESgUATSRIAS

1 - Esouadrias de Madeira

Poftas e Batentes em madeira tipo cedninho da manca Sincol,
ref. : Sinkit.
Fechadunas e dobradiqas da manca Fama, modelos:
21042-12. 51046-16 e 21050-82.

Sincol S.A Industria e Gomdrcio
Av, Jos6 Gomes da Silva, 156O
Tel. (161 629-8079.
Ribeir6o Preto - SP

Fama Ferragens S.A S5o Paulo
Rua Joaquim Estanislau de GusmSo No 422
Tel. l161 618-2855 / 992-0853.
Ribeirio Pneto - SP

Para a Limpeza. utilizan flanela seca ou escova de p6los.

Nas ponEas de madeina envennizada, reaplicar o verniz peniodi-
camente, pois com o Eempo o mesmo vai se tonnando opaco.
Este serviqo dever'5 ser fuiEo pon pnofissional especializado.
Procuran manEer as pontas sempre fechadas para evitan
que empenem com o bempo e principalmenEe com o sol;
N5o molhan a parte inferion das portas para eviban seu
aoodrecrmento,
Cuidado especral deve ser tomado com nelaq6o ds baEtdas
de porEas. Alem de causan tnincas na madeira e na pinEu-
na, poderSo danifican o revestimento das panedes ou es-
Enagar as fechadu nas.
Pana evitar empennamenEos de dobradigas e panafusos,
venifican que estejam sempne finmes e que nenhum objebo
se intenponha sob as pontas.

fiabi6ft()
.-Pss*
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Lubnificar peniodicamente as dobnadigas com uma peque-
na quanbidade de 6leo de m5quina de cosEura ou grafite.
As porEas e ferragens neo est6o dimensionadas para
neceben aparelhos de gin6suica ou equipamenbos que cau-
sem esfor'gos adicionais.
Nas fuchaduras e fur€gens basEa uma flanela seca para limpeza.
Nunca aplicar produbos abrasivos ou mesmo polidones nas
fechaduras e dobradiqas, pois os mesmos neEiram a ca-
mada de verniz que protege as fernagens.

2 - Esquadrias de aluminio anodizado

Ponbas e Janelas em aluminio anodizado na cor 1OO1 de
fabnicaq5o da empnesa:

Orca lndristria de Esquadrias Met6licas.
End, Rua Ampano NolO65
Tel. lllt 626-5856.
Pibeir5o Preto - SP

N5o apoian escadas ou outnos objetos na supenficie das
esquadnias e evitar pancada sobne as mesmas.
As janelas dsrem corren suavemente, n5o devendo ser forgadas.
As guias [corredigas) devem ser limpas periodicamente e
lubrificadas com pequena quantidade de vaselina liquida.
N6o forgar os bnincos.
Seguin as insEnuq6es do fabnicanEe, pana aumentan a du-
rabilidade das esquadnias :

a) Limpar periodicamente com uma flanela ou pano macio
seco, para remoQ6o de poeira:

bl Nos canuos de dificil acesso, usan pincel de p6los macios;
c) Para remover fuligem, limpar com 6gua quenEe e secar

com pano macioi



dl Lavar com 6gua e sab6o ou detengenbe diluido em iigua.
Lembnar de enxugar para que n5o manche o aluminio.

el Para remover detr.itos de pSssaros ou sujeiras acumu-
ladas por peniodos mais longos, uma pequena quanbi-
dade de 6lcool ( de 5 a 10% de 6lcool I diluida em iigua
ser6 de grande auxilio;

fl Pana nemoven respingos de EinEa d 6leo, graxa ou mas-
sa de vedaqSo, passan um solvenEe bipo varsol ou
querosene (n6o usar thiner.l;

g) Caso oconram r.espingos de cimenLo, gesso, 6cido ou
EinEa, nemover imediaEamente com um pano lmido e,
logo ap6s, passan uma flanela seca;

hJ N5o ucilizar. qualquen tipo de palha de aqo;
i) N5o removen, em caso algum, as bonrachas ou massas

de vedagSo pana evitar infilEnaQ6es indesej6veis.. Os dnenos devem sen limpos com frequdncia para possi-
biliEar o penfeiuo escoamento da 6gua e evitar enEupimen-
Eos por ac0mulo de sujeiras e conseqUentes infilEnaQ6es.. Refaga a vedaq6o dos caixilhos sempre que deEecEar seu
desgasue natunal.

3 - Vidros

Toda a insEalaq6o dos vidros foi execuEada pela empnesa:
Hipervidros Com6rcio de Vidros Ltda.
End. Av. Coronel Ouito Junqueira No538
Tel. (16t 626.7'119.
BibeirSo Preto - SP

Fortas e janelas das salas e quartos: tipo liso, na cor rrerde 4mm;
Janela da cozinha: Eipo liso, na cor verde 4mm;
Janelas dos banheiros e 6rea de serviqo: tipo ponbilhado,
na cor EranspanenEe 4mm;
Vananda: Eipo laminado refleEi\D "blindex" - Cod. BS 108 PNll 44



Os vidros possuem espessura compatlvel com a resisbCncia
necessSria para o seu uso natural. Rite qualquer tipo de baui-
da ou pancada na sua superficie ou nos seus caixilhos.
Pana limpeza, use apenas 6lcool ou produtos destinados a esse
fim, n6o devendo sen lavado para eviEan manchas na ftchada.
Deve-se Een cuidado, no momenEo da limpeza, pana neo
danificar as esouadnias de aluminio,
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'l - Instalacdes Eldtricas

Toda a insbalag6o eldErica foi executada pela empnesa:
Instalag6es EI6tracas Uiola Ltda.
End, R. Herminio Morandini, no806
Ief: l161 62+2934 / 951-1423
RibeinSo Pneto - SP

Os inbenruptones e tomadas seo da manca Pial modelo
Pial Plus.
Os disjunbores e demais componenbes do quadro geral s6o
da manca Siemens.

Pial Eletro Eletr6nicos Ltda.
End. Av. Joio Dias No2319
Tel. O8OO.118OO8.
S5o Paulo . SP

Siemens Ltda.
End. Av, Motinga No38OO Pirituba
Iel. O80O.119484.
Firituba

Toda a distnibuigSo de energia do pavimento 6 conErolada
pelo quadro de fonqa que est5 localizado no hall do lavabo.
EsEe 6 consEitufdo de viirnios circuitos, protegidos por disjun-
Eores que se desligam auEomaticamente no caso de soore-
carga ou cunEo-circuito.
Cada disjunEor atende a ponuos especificos indicados no pr6-
prio quadno. Neste quadno h6 tamb6m uma chave geral que
pnotege todos os circuiEos de uma s6 vez.
O esquema do quadro de luz com a funq5o de cada disiunEon
esE5 apresenEado na figura 2.



FIGUHA 2
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Alguns cuidados s6o fundamenEais pana a pneservaq6o e se-
guranga da insEalaq6o el6trica do seu apantamento.

Em caso de incdndio, desligar a chave geral.
Sempne que houven necessidade de manuiengeo nas ins-
Ealaq6es el6tnicas 6 necess6r'io desligan o disjuntor cor-
nespondente ao circuiEo.
Ouando seo insbalados anm6rios pr 6ximos ds bomadas, 6
comum os manceneinos recortarem a madeina e reinstala-
nem as bomadas no pn6prio conpo do anm6rio. Nesses
casos, 6 preciso que o isolamenEo seja perfeiEo e que o fio
uEilizado seja compativel com a instalagSo original.
A voltagem dos circuitos do apartamento 6 de 'l 10 volus,
com exceqSo das tomadas para ar condicionado, lavadoura
de louqa, aquecedor de passagem (sob a pia da cozinha),
secadora de noupa e chuveinos. que s5o de 220 volts.
A canga pnevista pana a insEalaqSo de chuveino no banhei-
ro de empnegada 6 de 4.200 W Ao adquirir o apanelho, 6
importante aEenuan para esbe dado, pois caso o chuveiro
requeira uma canga maior, centamente haver6 sobrecarga
e as instalaqOes Eef5o que ser redimensionadas.
N5o Enocar os disjuntores por ouLnos de amperagem
maior, pois tal atiEude pode provocar danos nas insEalaQoes.
N6o manusean aparelhos el6uricos em contaEo com 6gua,
pois podem ocasionar acidenEes faEais.
O chweiro el6tr ico n6o deve funcionan com pouca 6gua, pois
tende a aquecer a instalagSo e pno\ocan uma sobrecarga.
Na colocaq6o de quadros ou fixag6o de anm6nios e pnaEe-
leinas, observan o alinhamenEo das bomadas e inbenruobo-
nes, pois 6 comum que nesEa regi6o estejam passando os
eletroduuos onde cornem os fios energizados.
Evitar, sempne que possivel, o uso de "EAs" ou " benjamins"
I disposiuivos com que se ligam v6rios apanelhos a uma s6
bomada l, pois eles Eambem pnovocam sobrecangas.



Nunca seguran dois fios ao mesmo Eempo. O contato
simultaneo enEne um fio posiEivo e um fio negativo pode
ocasionan uma panada candiaca. lsole sempne o fio que
acabou de mexen, anues de desencapan o ouEno.
Deve-se Eer um cuidado especial na colocaqSo de chuvei-
ros, lusEres, apliques e similanes, pois o conte indevido,
ou emenda inadequada de fios, pode provocan a internup-
Q5o de luz em partes do im6vel e permitit o sungimenEo de
pegas que Enansmitam choques el6tnicos. Pana esses ser-
viqos, procunar sempne um b6cnico especializado.
O quadro de energia possui um disposiEivo de pnoEeqao
(DFll. Como este eviba sobnecargas 6 impor EanEe lembr.ar
que eleErodom6sticos e chuveiros devenSo estan de acor-
do com a volEagem adequada, pois, caso contn6nio, desan-
ma160 consbantemenbe o circuiEo geral do quadro.
A disEribuigao das insEalagoes eletnicas, telef6nicas e a
de W do apartamenEo esb6 apnesenEada na figura 3.

Em desbaque, apresentamos os principais pnoblemas que
podem ocorren evenbualmenbe nas instalag6es elebricas do
seu im6vel e suas respectivas ae6es conretivas.
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CAXA FMA-CIBC B=@M C-POT

CAD(A 36 (AR^NOETI) A=C|RC g=COM C=POT

TOMADA 1 27 V NO PISO

TOIIADA 127 V H=0,3O m

TOiIADA 127V H=1,10 ft

PONIO DE FORCA 127 V H=1,90 m (E.AUSTOB)

POi.lTO DE FORCA 22O V H=0,60 m

ACIOMDOR DE CAMPAINHA

C.AMPAINHA

INIERRUPTOR SIMPTIS A=COM

INIERRUPTOR PAn^I.ELO A=COM

INTERRUPTOR INTENMEDIARIO A=COM

PONTO DE Tv H=0,3t)m

PONTO DE TEI-EFONE H=0,90 m

PONTO DE INIERFONE H= 1,10 rn

PONTO DE IEL.EFONE NO PISO

DETECTOR DE FUMAgA E GAS

SEISON MAGNENCO DE AURME

SENSOR INFMVERMET}IO DE PRESENSA

TUBO DE P1/C SEMI RIGIOO NO TETO EL.ETRICA NAO IND I/T

TUBO OE FVC SEMI RIGIDO NO PISO/PAREOE EIETRICA NAO IND. 1/Z

TUBO OE PVC SEMI HGIDO NO TETO (GEMDOR)ELETRICA NAO IND. l/?

TUBO DE 
''Ir'C 

SEMI RIGIDO NO PISO MONITOMI{ENTO NAO IND. E{

TUSO DE PVC SEMI RIGIDO NO PISO TV NAO IND. 3/4'

TUBO DE Br'C SEMI RIGIDO NO PISO TEL.EFONE MO IND. V4'
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Parte da InstahgSo
n5o funciona

Verificar no quadno de distnburqSo se a chave daquele cincuito n60 est6 desliga-

da. Em caso afinmativo, reli96-la e se esta chave v0ltar a desamar s0licitar a

assistCncia de t6cnico habihtado, pois duas possibilidades ocorrem : A chave

est6 com defeito e ser6 necess5ria a sra substituiqa0 p0f uma nova '

Existe algum curto-circuito na instabqeo e ser6 necess6rio o reparo destecircui-
to. Eventualmente pode ocorrer a " falta de uma fase" no fornecimenbo de

energia, o que faz com que determinada parte da instalagao n60 funcione.

Nestes casos, somente a concession6ria tef6 condicoes de resofuer o oroblema,

apds soliotaqio do consumidon

Super-aquecimonlo

no quadro de luz

As choues do quadro de

luz estio desarmando
con freqiiencia

I chaua geral do quadro

esti desarmaldo

Verificarse exisLem conexdes houxas e reapert5-las. Verificar se existe alguma

chave com aquecimento acima do normal, que pode ser provocado por mau

contato interno d chave, devendo a mesma ser substitulda. 0s chuveiros e

aquecedores el6tdcos para borneiras, quando funcionam com pouca saida de

6gua, tendem a aquecer a instalaqSo prov0cando sobrecarga. lstes aparelhos
devem tor sempra rssistGncia blindada para evitar fugas de correntEs.

P0dem existir maus contatos el6tricos {conexOes frouxasl oue s6o semDrc

fontes de calor, o que afeta a capacidade das chaves. Neste caso, um simples

reaperto nas conex6es resolver5 o problema. Outm possibrlidade 6 que o cifcui-

t0 esteja sobr€caffegado com instalaqoes de novas cargas, cujas caracteristicas

de p0tCncia sao superiores ds prcvistas no projeto. Talfato deve ser ngorosa.
menbe evrtado.

Pode exisur falta de isolaqeo da fiaqao, provocando aparecimento de c0rrcnte
para terra. Neste cas0 deve ser identificado qual 6 o circuito com falha, proce-

dendo ao desligamento de todos os disjuntores at6 que se descubra qual 6 o

circuitl com problema, pmcedendo entao ao reparo da isolaqSo com hlha. Pode

exrstir defeito de isolagao de algum equipamento eletr0domdstico: pana desco-

brir qualo equipamento com defeito proceda da maneim descrita anteri0mente
e repare a isolagao do equipamento.

Ghoques el6tricos em

tomeiras e chuyeiros

Ao percebef qualquer sensagSo de choques el6tric0s, proceder da segutnte
forma: Desligara chave de proteqSo deste cinuito, desligando assim o chuver-

no; Verificar se o fio terra do chuveiro nao teve a sua sega0 intefrompidai
''Verifcarse 

o isolamento dos fios de alimentaqa0 naof0ram danificad0s e estao

fazend0 contato superficial com alguma pafte metSlica da instalaEao hidr6ulica;
''Caso nenhum dos itens tenha ocorrid0, o problema possivelmente estar6 no

Bolamento interno do pr6prio chuveim. Neste caso, mandar repar6Jo ou subs-

ttul-lo por0utr0s de mesmas caracterhticas el6tricas.

llabid.te
barc
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2 - lnstalacAes de Telefone, lnterfone e Antena Coletiva

Foram pnevistos 06 tseis) pontos de telefone no seu apanEa-
mento, sendo um em cada donmiE6r'io, um na cozinha e outro
na sala, conforme apnesenEado na figura 4. Todo o cabea-
mento e fiaqSo esEao execuEados, bastando solrciEan d
CEIERP a linha e a instalaEdo do aparelho. Para insEalan o
aparelho basta conect6-lo em qualquer ponto.
As insEalaq6es de intenfone e Ev coletiva foram executadas
oela emoresa:
Gold Stan Gom6rcio e Servigos Ltda,
End. Av, Meira Jf nion, No129O
Tef.t16F27-864O. .1 -.., .,
Fibein6o preto _ Sp \ \ . lC,,(<_t

Existe a possibilidade de comunicaq6o enEre os apanEamen-
Eos do edificio e as Sreas comuns atrav6s de intenfone loca-
lizado na cozinha.
Para cada um dos donmic6r'ios existe um ponto ligado d an-
tena colebiva tVHF e UHF) do pnedio; esca ligag6o est6 com-
pleta e ajusbada para o funcionamento imediaco d conexSo do
apanelho de TV
. E imporEante nao fazen qualquer altenaqeo no cabo princi-

pal da antena, nem abrin a caixinha da tomada da mesma,
a fim de pneservar a imagem dos aparelhos de Eodos os
condominos,

Todos os quartos do apantamenEo esteo com a pnevisao em
tubulaQeo seca pana instalaqSo de W a cabo. Como a pres-
tadora de senvigo nao penmite que a construtora faqa o ca-
beamento antecipado, alertamos pana que, na conEnaEaEao
desEe senviqo, seja solicitada auEofizaqeo pn6via ao sindico,
pois os cabos da TV coletiva podem ser danificados.
. Em caso de reparos de qualquer naluneza, consultan o

sindico antes de autorizar o servieo.
E-:{

116biartc
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O abasuecimento de 6gua do apanEamento 6 controlado por
registno. Em caso de emerg6ncia ou quando houver necessi-
dade de nealizar algum repano na nede, o registro cornes-
pondenbe ao ponuo especifico deve sen fechado.
Recomenda-se, bamb6m fechar os regisEros em caso de au-
sdncia pnolongada.
Na 6nea de serviqo, fonam previsEos pontos pana abasEeci-
menUo de 6gua pana m6quina de lavar roupas [ao lado do ban-
que) e na cozinha, para mSquina de lavar lougas (sob a pia).
A figura 4 indica as panedes por onde passam as tubulag6es, a
fim de orientar para o caso de furagao ou manuEenQeo.

AUengSo: os dois lados da panede devem ser verificados.

As tubulagOes principais do edificio, como colunas de 6gua,
esgoEo, venEilagao e 6guas pluviais, al6m das conex6es des-
tas tubulagoes com namais de distr.ibuigSo esb6o executa-
das no inbenior das oaredes.

. E fundamenbal que somente profissionais especializados
realizem os senviqos sob a orienEag6o e r.esponsabilidade
do condomfnio.

3 - lnstalaqdes Hidro - Sanit6rias
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O aquecimenEo da 5gua dos banheiros 6 feito atnav6s de um
aquecedor cenEnal de acumulag6o.
EsEe equipamenEo est6 localizado no t6rneo e seu manuseio
deve ser feito por pessoa habilitada pelo fabnicanEe.
No banheiro de empnegada foi pnevisto ponto pana insEala-
g5o de chuveiro eleErico.
Na Eonneira da pia da cozinha pode ser insualado um aquece-
don de passagem el6Erico, pon6m com resistCncia blindada.

5 - lnstalae1es de G6s
A instalaq6o de g5s do apartamento foi feita pela Ulunagiis,
com o pnovisionamento de um ponto de abastecimento para
o fog6o junuo ao bampo da pia.
Todas as tubulag6es, abnigos de medidones, abrigo de viilvu-
la reguladona de press6o e oubros disposiEivos exigidos j5
foram executados, visEoriados, abesbados e aprovados por
empresa especializada.

C|A ULTNAGAS S, A,
End, Rod. Alexandre Balbo, Km 326,5 Anel Vi5rio
Iel. (l6t 639-2000.
BibeirSo Pneto - SP

Deve-se ler com aEenqSo os manuais que acompanham os fogoes.
Nunca EesEe ou procune vazamenEos nos equipamenEos d
g5s utilizando f6sfonos ou ouEro mabenial inflam5vel. Reco-
menda-se para isso o uso de espuma de sab5o ou sabonete.
Orienbar o manceneino pana fazen o armdnio pr 6ximo ao fogao
de fonma que o negisbro de g6s fique com fScil acesso.
Verifique bodas as noites, antes de deitar, se esb6o bem
fechados os negisEros e as Eonneinas dos aparelhos de g6s.
Sempne que n5o houven ubilizag5o consEante, ou em caso
de ausOncia pnolongada do im6vel, necomenda-se deixar

4 - Aquecimento da Agua



esses negisEros desligados.
Caso ocornam vazamentos, n6o acenda f6sfor os, n5o use
objetos que produzam falscas, nem acione os intenrupEo-
nes de luz. Feche uodas as Eorneinas de g5s, abra as jane-
las e comunique-se imediabamenbe com a empresa con-
cessioniiria.
Cuidado! N6o confie a manuEenqao dos equipamenEos e
Eubulaqoes de giis a pessoas n5o habiliEadas.



LOU9AS E TNSTALA$6ES SANTTARTAS

As lougas do apantamento s5o:
Banheinos, suibes e social marca lncepa, linha Calypso,

na con Bisouit:
manca Incepa, linha Flamingo,
na cor Bnanca:
manca Celite mod. 25 litnos.

^.

Banheiro de senvigo

Anea de serviqo

Incepa Industria Genamica Paran5 S. A
End. Rua Gean5 No824 . Tel. (161 635-5625.
RibeirSo Preto - SP

Celite S, A Industria e Gom6rcio.
End. Rua Arnaldo Vitaliano No49 - Tel. O8OO,121941,
BibeirSo Pneto - sP

A limpeza das lougas saniE6r'ias deve sen efetuada so-
mente com 6gua, sab6o e desinfetanbe, evitando o uso de
p6s abnasivos (sap6leo) e esponjas de ago que podem da-
nificar as peqas e os nejuntes.
N6o jogan gordura ou residuos s6lidos nos "ralos" das
pias ou lavat6nios. Manben a pia da cozinha sempre proEe-
gida com a v6lvula (nalo) que acompanha a cuba de inox.
Fazen a limpeza de Eodos os "ralos" e sif6es de pias e
lavaE6nios periodicamenEe, sendo convenienEe que esue ser-
viqo seja executado por um profissional especializado.
Jogar 6gua nos nalos e sif6es quando esLes estiverem
muito Eempo sem uso, pana eviEar o mau cheiro da rede
de esgoEo. principalmenue no vereo.
Evitar o uso excessivo de debergenbe nas miiquinas de
lavan roupa e louqa, pois seus residuos deposiEam-se na
tubulag5o, causando futunos entupimenbos.
SemesEnalmente, deve ser feiEa a nevis5o de rejuntamen-
Eo das peqas saniE6rias.
l+rra eviEan entupimenlos, n6o jogar nos vasos saniESrios: ab-
sorvenbes higiOnicos, fi'aldas descartiiveis, pl6sticos, algodSo,
cotonetes, preservativos, gnampos ou ouEros objeEos.



a

BANHEIBAS IIE HIDBOMASSAGEM

Caso seu apartamento conEenha banheir.as dotadas com equi-
pamenbo de hidnomassagem 6 importanLe len o manual fon-
necido pelo fabnicanEe pana uma uEilizag6o adequada.

A seguir, apresenEamos algumas recomendag6es

Encher a banheira com iigua na temperauura desejada;
Certifican-se de que a 6gua cobriu por compleuo os dispo-
siEivos de hidnomassagem;
Ligar o inuenrupbor somenEe com o disposibivo de hidro-
massagem suomenso;
Evitar adicionan produEos que causem excesso de espuma.
Nunca colocar a bomba em funcionamento com a banheira vazia;
N5o deixan a banheina cheia de Sgua por. muibo bempo
pana eviEan danos em sua pintuna.
Nunca uEilizan pnodutos 6cidos, palha de
ceos na limpeza da banheira.
Utilizar pnodutos de limpeza neutnos.
A aplicaq5o de cena aubomoEiva manE6m a
lhada, pnoEegendo o seu revesbimenEo.

ago ou sapon6-

banheira espe-

Venifican se os dispositivos de suc96o estSo desobstrui-
dos (sob qualquen hip6bese, tais dispositivos n5o podem
ser bloqueados com as m6os, p6s ou objetos; Eer cuidado
com cabelos compridos pana n5o serem sugadosl.



A9O TNOXTOAVEL

As pias das cozinhas s6o em graniEo contendo cuba dupla
de ago inox. Pana mant€-las em 6bimas condiq6es de uso,
recomenoamos:

Usar apenas 5gua e sab6o neutno para reEinan gondunas
das cubas de ago inox e nunca usan mateniais abrasivos
como palha de ago, sap6leo eEc.
Ap6s a lavagem, passar pano com 6lcool pana devolven
br ilho natural ao ago inox.
Pana renovar o lustro, aconselha-se o uso de Kaol ou p6
cle gesso.
Evibar o ac0mulo de louga dentro da cuba, pois o excesso
de peso pode ocasionan o nompimenEo de sua fixageo na
bancada.



METAIS SANITARIOS

Os meEais aplicados nos aparbamenEos seo da manca Deca,
linha Targa C-40 cromada:
Os acess6rios s5o da marca Celfix cr.omado.
Deca - Duratex S, A
End. Bua JoSo Bamalho N'1511
Iel. l161 626-7203.
RibeirSo Preto . SP

Deve-se proceder d limpeza dos mebais sanib6nios apenas
com pano {rmido, pois qualquer pnoduEo quimico pode acar-
netan nemogSo da pelicula proEebora, ocasionando a sua
oxidag6o.
N6o ucilizar esponja de aqo ou similar.es.
Dunante o manuseio de tonneiras e negisEnos n5o se deve
forgii-los, pois isso pode danificar as suas vedag6es in-
Eernas e nrovocar vazamenEos.
Evitan bauidas nos tubos flexiveis oue alimenbam os lava-
E6rios e as caixas acooladas dos vasos sanit6rios.
N5o ulilizan os regisbnos como apoio ou cabide. MuiEas
vezes, ao retinan a boalha, acabamos fechando o negisEro,
dando uma falsa id6ia de falba de 6gua no pn6dio.
E importanbe n5o apoiar ou pendurir peso nas Eonneinas
pnincipalmenue baldes com 5gua, pois os meuais n5o re-
sistem a esse esfongo exEna, ocasionando sua ruptura.



TtUpEBMEABTLTZAQOES E VEDA9OES

Todos os banheinos receberam manta asf6ltica na regiSo dos
box, bem como todos os oontos de ralo do aoarbamenEo.
. Para evitar o apanecimento de infilunagoes na cozinha,

banheiros e 6nea de serviqo, observe os cuidados nelacio-
nados d manuEenqSo de pisos , azulejos e cerAmicas.

. Em edificios, 6 muito imporEanLe n5o ins[alar equipamen-
bo ou nealizan qualquer obna em 6reas impermeabilizadas
sem consulba pn6via d consbrutora ou d empresa especi-
alizada que execuuou o serviqo.
Se aoarecerem manchas de umidade no teEo. anbes de
chaman a consErutona, peQa ao proprieuSrio do aparEa-
mento supenior que verifique os nejunbamentos dos pi-
sos, ralos e peqas sanib6nias.
Evite a limoeza nas 6reas fnias com 6cidos ou soda c6us-
Eica, porque, pelo seu alEo poden connosivo, Eendem a
eliminan os neiunEamentos dos pisos e paredes, podendo
pnovocar infilbnaQ6es genenalizadas.
Evite qualquer esfongo mec6nico nos nalos, pois, se os abin-
girem direuamente, poder6 provocar fissuras na impermea-
bilizaq5o e, consequentemente, causan vazamentos.
Na regi6o dos box de banheinos bem como varanda 6 im-
portanbe que n6o sejam feibos furos de forma alguma, por
menones que seJam.



TNSTALA9OES MECANICAt

O ediffcio 6 dotado de 3 elevadones da marca Atlas, sendo 2
destinados A ucilizag5o social e outno pana servigos.

Atlas Elevadores S.A
End.R, Venceslau Br6s No 12
Iel. l't61 610-5566 - Bip 16.612
Ribeir5o Preto - SP

Assim, Eodo e qualquen lnansporEe de m6veis e/ou de gnandes
embalagens dare sen efubuado pelo respectivo elwadon de seMgo.
Os elevadones E6m ganantia de f6bnica pon um periodo de 12
meses, conforme ConEnato de Assiscdncia formalizado com o
fabnicante. Tal ganantia prev€ a subsbituigSo de pegas e
equipamenEos que apresenbarem falhas de fabnica95o ou mon-
Eagem, excluidas as oconndncias por abuso, uso inadequado
e negligdncia.
Os elevadores esE6o equipados com :. Estacionamenuo auEom6Eico no pavimento T6r neo.. DisposiEivo especial pana Servigo de Bombeir.os que man-

Eem aEraves de gnupo genadon o funcionamenEo do eleva-
dor de servigo mesmo na falba de energia.. Recomenda-se que a manuEenQ6o seja realizada pelo pr.6-
prio fabnicanbe , pana manEer a validade da ganantia.

. E proibido por lei chavear a porta do elevadon Para isso
existem sistemas apropriados como senhas ou uciliza-
gio de cam6o de acesso.

ConsEanEes problemas que impedem o funcionamento dos
elevadores podem sen evitados a panbin da adequada uEiliza-
giio dos mesmos, abenbando-se pana algumas medidas pr6-
ticas, confonme apresentadas:
. Pon se tnatanem de equipamentos complexos e sensiveis,

somenEe empresas especializadas na sua manucenQao e
conservaQSo devem Een acesso ds suas instalaq6es.

. E imponbanEe que o condominio mantenha o contrabo de



manuEeng5o com a pn6pria empnesa que fonneceu o equi-
oamenbo.
Aperue o bot6o de chamada uma 0nica vez.
56 abra a porta do pavimenEo quando a porEa do elevador
estiven boEalmente abenta.
Entre e saia da cabine olhando para as soleiras das porbas.
Observe o n0mero m5ximo de passageiros.
N6o permiEa que cnianqas bninquem ou Erafeguem sozi-
nhas nos elevadones
N6o netenha o elevador em seu andan
N6o fume denbro da cabine. E proibido por' lei.
Em caso de pane n5o se afobe, aperbe o boE6o de emer-
g6ncia e faga conEaEo atnav6s do intencomunicadon Aguar-
de o auxilio extenno.
Nunca benEe sain do elevador sozinho.
Em caso de incdndio, utilize somenEe a escada



PORT6ES
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Os ponb6es de acesso de auEom6veis aos subsolos possu-
em comando nemoEo Eipo Gap, sendo um para cada ganagem.
O porE6o de pedesEre Eem o seu acionamento conErolado
pelo porEeiro.
Todo o sisEema 6 da marca Pecinin e foi insEalado pela
AuEomatic PonEen

Automatic Porter Equipamentos de Seguranga
End. Rua Geari No 1198
Tel. 1161 625-7132
Ribeir5o Preto - SP
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SISTEMA DE PREVENCAO
coMBATE A lrucCruoto

E

Todo o mauerial de combate a incGndio foi adquirido respeitan-
do a normaEizag6o brasileira NBR, Eendo sido feiba a devida
fiscalizaq6o e aprovaq6o pon parue do corpo de bombeinos.
Nesue edificio, os halls de ser.vigo possuem exEinEores, nede
de hidnanEes e s5o bloqueados por por[as corEa-fogo
Os exbinEones de inc6ndio senvem para um pnimeino combate
a pequenos incdndios. Pana tanto, 6 imponEanEe len atenEa-
menEe as instrugdes contidas no corpo do pr6prio equipa-
menEo, especialmenEe no que diz nespeito ds classes de in-
cdndio pana a qual 6 indicado e como uEiliz5-lo. A tabela abai-
xo esclarece alguns ponEos .

O extinton e o local de sua colocagSo n6o devem sen albena-
dos, pois foram determinados pelo Cor.po de Bombeinos.
Inc€ndios de maion intensidade podem sen combaEidos pelo
uso de hidranLes, desde que n6o localizados em liquidos
inflam6veis e/ ou equipamenuos el6Epicos.
As caixas de hidrances possuem mangueinas que permitem com-
bater o fogo com segunanqa, em qualquer ponLo do pavimenEo.
As portas conta-fogo t6m a finalidade de impedir a propaga-
q5o do fogo e pnoteger as escadas durante a fuga em caso
de incdndio, sendo importanbe que se manuenham sempre
fechadas para que o sisEema de molas nao seja danificado e
impeqa o penfeito funcionamenEo em caso de necessidade.

O acesso ds portas corla-fogo nunca pode esEar obsbnuido.
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EM CASO OE INGEIUDIO

Ao notar indfcios de incdndio [fumaga, cheiro de queima-
do, ebc.), cenbifique-se do que esu6 queimando e da ex-
bens6o do fogo, sempre a uma disu6ncia segura.
Ligue pana o corpo de bombeinos pelo n0meno 193.
CombaEa o fogo utilizando o exEinEon mais apnopniado con-
fofme descniEo na Eabela de classes de incdndio.
Em caso de n5o saber manusear os extintores, saia do
local imediaEamenie, fechando as pontas e ianelas abriis
de si, sem Eranc6-las, desligando a eleEnicidade e alenEando
os demais moradones.
Jamais utilize os elevadones em caso de inc€ndio.
Neo tente salvar objetos - sua ida 6 mais importante.



^,

GARAGENS E DEP6SITOS

A localizaqSo das vagas na garagem e dos dep6sitos indivi-
duais j6 foram preesEabelecidas no momenEo do fechamento
do conEraEo de venda.
Sua forma de uuilizaq6o deve ser definida no regulamenEo
inEenno do condominio.



uTrlrzAgAo Dos EoUIpAMENTOS COLETTVOS
DO CONDOMiNIO

Neste pr6dio foi instalado Cincuito InEer-no de W inierligado
a guariua, cobrindo Eodo o campo de vis5o dos port6es de
acesso da rua para o ediffcio.Tamb6m foi instalado um Cir.-
cuito Perimeunal de Infra Ver-melho, com contnole centraliza-
do na guarita. Ambos os sistemas foram insEalados oeta
empnesa:

Graber Segunanga Eletr6nica Ltda,
End.B, Frudente de Moraes No196O
Tel. 1161 610-5879
Ribeir5o Preto - SP

As negnas para utilizagSo do sal6o de fesbas, sal6o de yogos,
sal6o de gin6stica, piscina, vesti6rios e 6reas de lazen oe-
vem ser estabelecidas no regulamento inuer no elaborado pelo
pr'6pnio condominio.
Pana uso adequado da piscina 6 aconselh6vel :. Toman banho de chuveiro, lavar os p6s e n5o usan 6leos e

cremes no corpo antes de entran na 6gua;. Oue pessoas ponEadoras de les6es na pele e doenqas
infecto-contagiosas n5o freqrienbem a piscina.

Toda a convivEncia em grupo 6 pacifica quando respeitamos
o pr6ximo.
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SEGURANgA

N6o uuilizar qualquer aparelho saniEiirio (bacias, caixas
acopladas, Eanque, lavaE6nios) como ponto de apoio, pois
pode se quebnan e pfovocar um acidenEe.

No caso de aus6ncias prolongadas, 6 aconselh6vel fechar
o registno de g6s e desligan a chave genal de energia el€-
Erica (se possivel).

Nunca cesEan ou pnocurar vazamenEos no equipamento d
g6s uuilizando f6sfonos ou qualquer oubro maEerial infla-
m6vel. Recomenda-se, pana esEe fim, o uso de espuma de
sab6o. Em caso de dfvida, fechar imediaEamenEe o negis-
Ero e soliciEan auxilio de empnesa especializada. Abnir as

lanelas e procunar n5o acender f6sforos: N5o use obleEos
que pnoduzam faiscas, nem acione os inbennupEoPes.

Aoesar dos riscos de inc6ndio em edificios residenciais
senem pequenos , eles podem ser pnovocados pon descui-
dos como esquecen ferros de passar roupas ligados, pa-
nelas supen aquecidas, cuntos-circuitos ou mesmo cigar-
ros mal apagados.

N6o se pendunar nas janelas pana limpeza dos vidt'os;
uEilizar utensilios com cabos alongados especiais pana
esse fim.



RELAqAO DE FABRTCANTES E
FORNEGEDORES

PorEobello S.A
Rua Lidio Oliveina Vallada, No 936
Tel. 16.992.3798 - ConEaEo : C6sar.
RibeirSo Pneto - SP

Gessant Ind . e Com, ArbefaLo de Gesso Ltda
Rua Piaui No 1 554
Tel. 1 6.622. OO33 - ConraEo : Eliane / Sebasri6o.
RibeinSo Pneuo - SP

Retok Ind. e Com. de Artefalos de Madeira LEda
Rua Javani No 590 Tambon6 Barueri/SP
IeL 11 .729.1 0848 - ConEaEo : Nezilda.
Banueri - SP

Sincol S.A Ind. e Com6r.cio /
Av Jos6 Gomes da Silva No560
Tel. 16.629.8O79 - Contato : Paulo.
Ribein6o PneEo - SP

Fama Ferragens S.A S5o Paulo
Bua Joaquim EsEanislau de Gusm6o N'422
Tel. 16.6'1 8.2855/992.0853 - ConraEo : Ger aldo.
Flibeir6o Pneto - SP

Hipervidnos Com. de Vidnos LEda
Av Coronel Ouito Junqueira No 538
Tel. 16.626.71 19 - ConEaEo : Am6lia.
Flibein6o Pneco - SP

Orca Ind. de Esquadrias MeE6licas LEda
Rua Amoaro No 1 065
Tel. 16.626.6856 - ConEaEo : Paulo.
Ribeindo Prero - SP



Tel. 080O.'l 18OOB - AbendimenEo ao Consumidon
S5o Paulo - SP

Siemens Ltda
Av. Motenga No38OO PiniEuba/SP
Tel. 08O0. 1154A4 - ConEaEo : Eder.
Pinituba - SP

Inceoa Ind. Cer6mica Paranii S.A
Rua Cear6 No 824
Tel. 16.635.56251993.0886 - Conbauo : Ros6ngela.
Flibein6o PneEo - SP

Celiue S. A Ind. e Com6rcio
Hua Arnaldo Vitaliano No 49
Tel. 0800. 121941 - Auendimento ao Consumidon
Bibeir5o Pneto - SP

Durabex S. A
Rua JoSo Bamalho No1 51 I
Tel. 16.626.7203 - ContaEo : Edilene.
RibeinSo PreEo - SP

InsEalaq6es El6Ericas Viola LEda.
End. R. Herminio Morandini, no806
Tel: 16. 624-2934 /961-1423 - Concato : NaEal.
BibeinSo Preto - SP

Cia Ulcrag5s S. A
Rod. Alexandre Balbo, Km 326,5 Anel Vi5rio
Tel, 1 6. 639.2000 - ContaEo : Jrilio/S6rgio.
Bibein6o Preto - SP

Pial Eleuro - Elebr6nicos
Av JoSo Dias No 2319

Ltda



Gnaben Seguranga Eleun6nica Ltda
Rua Pnudente de Moraes No 1960
Tel. 16.610,5879 - Concauo : Geraldo | 9132.2249.
Ribein5o Preto - SP

Gold Suar^ Com. e Serv. LEda
Av. Meira J0nior No1 29O
Tel. 16.627.8640 - Concauo : Willian.
RibeirSo Preto - SP

Automatic Porter EquipamenEos Seguranga Me
Flua Cearii No 1 1 98
Tel. 16.625.7132 - ContaEo : Samuel / SS4.7333.
Ribeir6o Preto - SP

Elevadones AElas S/A
Rua Venceslau Bn6s No 12
Tel: 16.618.6634/618. 1019 - Edson / Luis Car.los/
AtendimenEo de Emeng6ncia - 17:3O ds 07:30
16.610.5566 - Bio 16612
Ribeir6o PreEo - SP
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End. Hua S5o Sebasbiao. 506 20 Andsr - Cenuro
Teletone 16 610.3222 ou Fax '16 610.0388

cEP 14015-040
RibeirSo PPeuo - SP


