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Mês 12/2016 Boletim Informativo 
 

MAXCLUBE 
Email: admmaxclube@gmail.com 

ADM: 983130007 WhatsApp  

Participe do grupo WhatsApp oficial do condomínio, solicite no 

número acima mencionando nome, apto e torre. 

 

Caro Condômino 

A partir de 2017 iremos melhorar nossa comunicação em 

busca de ferramentas para atingir a satisfação de todos. 

Para isso o síndico disponibiliza WhatsApp para dirimir 

dúvidas e críticas construtivas. Atualmente existe meia dúzia 

de pessoas que disseminam inverdades sobre assuntos 

pertinentes ao condomínio, resultando na depreciação de 

nosso imóvel. Não faça parte dessa roda de fofocas e caso 

seja abordado sempre pergunte qual é a fonte, fique à 

vontade para sanar as dúvidas e denunciar também os 

infratores, o sigilo será absoluto!  

 

RECADASTRAMENTO DE MORADORES 

Tivemos 95% de todas unidades cadastrada, e é para nossa 

segurança estamos automatizando o acesso de pedestres 

através da catraca. Pois no passado o morador abria o portão 

e consequentemente pessoas não autorizadas entrava junto 

com morador sem se identificar. Tivemos situações que além do 

morador ser surpreendido com visita de familiares sem ser 

anunciada, entrou pessoas para fazer cobranças de 

devedores, empresas para vender produtos e distribuir panfletos 

nas caixinhas de correios etc... 

O chaveiro TAG é pessoal e intrasferível, pois é fundamental não 

emprestar o chaveiro TAG ou passar o chaveiro TAG para 

amigos ou desconhecidos passar pela catraca. 

Caso tenha contratado BABA, empregada doméstica, 

prestador de serviços etc... é possível cadastrar o acesso dos 

mesmos para facilitar a identificação e liberação na portaria, 

lembrando que não é permitido esses autorizados a utilizar vaga 

de visitantes. 

 

Eventos Futuros 

03/12/2016 

Inauguração da quadra 

25/12/2016 

Natal 

31/12/2016 

Véspera ano novo 

 

Comunicado 
Importante 

SEGURANÇA 

Devido a “saidinha de 
NATAL” dos presos nas 
penitenciárias sugerimos: 

 Mantenha sempre 
trancado o apto 

 Não abra a porta caso 
alguém apertar a 
campainha sem antes 
ser anunciado e 
interfone para pedir 
apoio a portaria. 

 Caso visualize algum 
movimento estranho na 
frente do condomínio, 
dentro do 
estacionamento ou no 
vizinho comunique 
imediatamente a 
portaria! Nossa 
segurança é reflexo de 
sua atitude, colabore 
também! 
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RECADASTRAMENTO VEICULOS 

A partir de 05 de dezembro inicia o cadastro de veículo, 

conforme aprovado em assembleia o sistema funcionará 

através da leitura do TAG selo “ mesmo sistema SEM PARAR da 

Nova Dutra”. 

Com esse novo sistema o condômino poderá cadastrar quantos 

veículos desejar, caso tiver um veículo dentro do 

estacionamento o software não libera a cancela para entrada 

do segundo veículo. Será mais comodidade para aqueles que 

tem mais de um veículo e também fortalece nossa segurança. 

FUNCIONAMENTO DAS CANCELAS PARA CARROS 

 A passagem é de um veículo por vez; 

 Parar e aguardar na faixa branca a abertura total da 

cancela para depois prosseguir. 

FUNCIONAMENTO DAS CANCELAS PARA MOTOS 

 A passagem é de um veículo por vez; 

 Parar sobre a faixa zebrada e aguardar a abertura total da 

cancela para depois prosseguir. 

 

MÃO ÚNICA 

Conforme aprovado em assembleia já está em funcionamento 

e além de divulgado está sendo sinalizado para segurança de 

todos. Respeitem a velocidade e as sinalizações. 

Caso ocorra algum acidente dentro do condomínio, em 

hipótese levar a óbito alguma criança o condutor responderá 

por crime CULPOSO em esfera judicial criminal podendo até ser 

condenado a detenção de x anos de prisão. Pois o condomínio 

estará isento. 

REVITALIZAÇÃO DO PAISAGISMO 

Em frente as torres D e E, F e G já concluímos o paisagismo, 

solicitamos que não pisem na grama e não furtem as 

plantinhas. Agradecimentos em especial ao morador do apto 

E33, F28 pela força e a todos pelo apoio em preservar nosso 

patrimônio. 

 

 

 

Na Comunidade 

ENFEITES DE NATAL 

Já está liberado, portanto é 
proibido furar porta e 
pendurar para o lado de 
fora enfeites na janela. 
Sugerimos para pendurar 
enfeites na porta utilizar fita 
dupla face 3M ou linha de 
pesca. 

INAUGURAÇÃO DA QUADRA 

A inauguração iremos 
realizar campeonato de 
futsal para as crianças, 
quem interessar favor obter 
maiores informações na 
adm pois temos um 
morador da torre C que 
esta responsável. 
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LIXEIRAS 

As lixeiras novas e pequenas próximo da fonte, em frente as 

torres A e B, F e G foram instaladas para manter nosso 

condomínio limpo. Lixos residenciais deverão continuar sendo 

descartados nos tambores da lixeira. 

Em contrapartida estamos estudando um novo local para 

abrigar os tambores de lixo próximo as torres D e E/ F e G. 

PROJETO GARAGEM COBERTA 

Previsão discutirmos e aprovar em assembleia para janeiro ou 

fevereiro. Antes iremos fazer algumas reuniões, pois tivemos 

poucos moradores que apresentaram orçamentos desde 

R$1500,00 a R$2500,00 reais. O sindico, subsíndico e conselheiros 

não estão a frente fazendo cotações e contamos com a 

indicação dos moradores para essa empreitada. 

PROJETO COBERTURA PORTARIA 

Será tratado junto com a cobertura das garagens. 

REGRAS PARA UMA BOA CONVIVÊNCIA 

 Respeite os horários de silencio 22hs às 8hs; 

 Mulheres evitem andar de salto alto dentro do apto; 

 Tenha bom senso na hora de empurrar moveis ou produzir 

outros RUIDOS que possam incomodar os vizinhos; 

 Respeite os moradores do térreo fazendo silencio entre 20hs 

e 8hs.; 

 Usem sempre o bom senso. Não é que você está no horário permitido, que você pode 

fazer o barulho que quiser; 

 Não fume na janela, as cinzas e bita poderão cair no apto de baixo; 

 Não jogue papeis, bitucas de cigarro ou quaisquer outros tipos de lixo pela janela do 

apartamento; 

 Para não causar desconforto entre vizinhos, não ande em trajes de banho ou sem camisa. 

 Evite entrar em quaisquer tipos de fofocas ou boatos; 

 Trate os funcionários com cordialidade; 

 Não permita que seus filhos gritem ou corram em áreas que não são destinadas 

exclusivamente para brincadeiras; 

 Procure sempre participar das assembleias. É lá que os assuntos de interesse de todos são 

discutidos e votados; 

 Verifique sempre o que diz o regulamento interno do condomínio. 

 

 

 

 

 

Natal é tempo de 
alegria, partilha e 

fraternidade. 

 Que este clima seja 
a base para que 

possamos encontrar 
a felicidade e a paz. 

Feliz Natal! 



   

  Página 4 de 4 
   

  

Vende-se Semi Jóias e  

Bijuterias 

com Pedras Naturais. 

Entre em contato pelo 

Whatsapp 

e solicite o catálogo. 

Erica Gomes – Apt 23 Torre D 

98827-4764 

 

 

 

*Somente para moradores 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 
Alugo Garagem – Vaga nº 03 

 
Tratar c/ Silvana apto 48 Torre C 

 
(9)81611419 WhatsApp 

 
Valor: R$ 100,00 

 

PINTOU AQUELA FOME??? 

Temos: cachorro quente, pastel, 

salgado assado, pizza enrolada, 

refrigerante etc... 

CEL: 996527110 ou interfone 531 

Jomera apto 31E  

 Aceitamos cartão 

Decoração de festas em 
geral: 

*Aniversario adulto (temáticos) 
*Aniversario crianças (temáticos) 
*Batizados 
*Chas em Geral 
*Noivados 
*E muito mais... 

L&M Festas  

Cel: 982993685 Jessica 38E 

Doces e sobremesas 

Vamos aproveitar as deliciosas 

sobremesas no pote, temos mousse 

de chocolate, de maracujá, de 

ninho, pudim de leite condensado, 

prestígio gelado e manjar branco. 

Peça o seu que entrego para você. 

Edlaine 63A 

      

PMG  - GRIFFES – 

A loja que vai até você! 

Camisas polo masculina 

importadas de alta qualidade. 

Cel: 981055898 Fernando B73 

 

PRODUTOS HINODE   

Temos:  Chás termogenicos, 

Shake, Maquiagem bellaoggi, 

Esfoliante corporal e facial, Gel 

corps para gordura abdominal, 

Perfumes com fragrâncias 

importadas e muito mais.... 

Whatsapp: 988527158 GISELE 

ALUGUEL 

Procuro vaga de garagem para 

alugar, de preferencia próximo 

torres D e E. 

Alecsander 88E 


