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seu elevador

Editorial
Uma boa dose de bom senso é meio
caminho andado para uma convivência
entre os moradores de condomínio.
Ainda mais se você mora na praia. A
população das cidades praianas oscila
muito durante o ano, devido à presença
de turistas. Consequentemente, os
cuidados com o condomínio aumentam.
Para manter a “casa” em ordem é
necessário redobrar a atenção. O
elevador, por exemplo, tem que estar com a manutenção
preventiva em dia e, em caso de alguma avaria ou falta
de energia, as nossas equipes devem ser acionadas para
prestarem o melhor e mais rápido atendimento. Garantir o
pleno funcionamento do elevador é nosso desafio constante.
Mas também, é fundamental a colaboração de quem usa o
elevador, mesmo que seja por uma temporada. Nesta edição,
chamamos sua atenção para situações corriqueiras com as
quais nos deparamos com frequência e que podem prejudicar
o funcionamento do elevador, atrapalhar o seu passeio e a vida
de muitas outras pessoas. Cada um fazendo a sua parte, todos
podem curtir a praia sem estresse.

Carlos Roberto Bonadio, Diretor de Serviços da área de negócios
Elevator Technology da thyssenkrupp para o Brasil

Cuidados com
o elevador na praia.
Viajar para o litoral tem sido a opção mais procurada por
turistas brasileiros e estrangeiros em diferentes épocas do
ano. Condomínios e hotéis próximos à praia são os principais
destinos de hospedagem, por conta da praticidade e da beleza
das praias brasileiras.
Para garantir uma boa estadia aos turistas, o elevador
merece atenção redobrada. Usados com muita frequência,
os equipamentos precisam estar em perfeitas condições de
uso. Além da manutenção em dia, o que garante um bom
funcionamento é o cuidado do usuário.
Muita gente não sabe, mas entrar molhado no elevador depois
de um banho de mar, por exemplo, pode prejudicar o sobe e
desce do equipamento e até interromper o seu funcionamento
se a água atingir os componentes eletrônicos do elevador.
Como essa, outras atitudes corriqueiras são frequentes e,
por isso, é importante adotar medidas de prevenção, sempre
visando orientar os usuários sobre como agir para o bem estar
de todos.
E, em tempos de combate à dengue, zika e chikungunya
também separamos algumas dicas para serem replicadas no
seu condomínio. São atitudes simples
para que o elevador não se
torne um foco do mosquito
Aedes Aegypti.

Você sabia?

Opinião

Elevador X Praia.
O entra e sai das pessoas, ainda mais frequente nas regiões
praianas, pode danificar e prejudicar o funcionamento do
elevador. Listamos algumas dicas que podem garantir viagens
seguras, uma boa convivência entre os turistas e ainda
preservar o bom funcionamento do elevador.
• Ao voltar da praia, tome uma ducha. Além de não levar areia
para casa, você ajuda a manter o elevador limpo.
• Depois do mergulho no mar ou na piscina, enxugue-se antes
de entrar no elevador. O contato com a água pode danificar
os componentes eletrônicos do elevador e causar prejuízos
materiais ao condomínio.
• Tome cuidado ao transportar pranchas, cadeiras de praia,
guarda-sol e barracas para não danificar a cabina do elevador.
• Respeite o limite de peso e a quantidade de pessoas permitidas para o embarque. Ultrapassálos pode provocar uma parada brusca do elevador.
• Crianças menores de 10 anos não devem andar de elevador sem um adulto por perto.
Planeta verde

Combate ao
mosquito Aedes Aegypti.
A dengue, a zika e a chikungunya são doenças graves e que
podem matar. A transmissão é pelo mosquito Aedes Aegypti
que se reproduz em água parada. Para prevenir não podemos
deixar a água acumular em nenhum lugar, inclusive no poço do
elevador. Não deixe o mosquito pegar carona no elevador:
Elevador
• O poço do elevador deve ser mantido sempre limpo e
impermeabilizado, de acordo com norma técnica NBR NM
207/99.
• Em caso de chuvas em excesso e uma possível inundação,
o condomínio deve chamar o técnico da thyssenkrupp para
verificação e análise das condições do poço.
Dentro de casa
• Encha de areia os pratos de vasos de plantas, troque a água
e lave os vasos de plantas aquáticas pelo menos uma vez por
semana.
• Guarde as garrafas vazias sempre de cabeça para baixo.
• Coloque o lixo em sacos plásticos e feche bem a lixeira.
• Limpe as bordas das vasilhas de comida e água dos animais.
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Juliana dos Santos Lima, Consultora
de Serviços da Filial Alagoas, e Maria
Helena Pereira, síndica do residencial
Mirante da Lagoa

Para oferecer comodidade
aos moradores, o Condominio
Residencial Mirante da Lagoa,
localizado no bairro Santa
Amélia, em Maceió (AL),
possui seis elevadores, um
por bloco, que diariamente
transportam em média 660
pessoas. Para garantir a
acessibilidade e o conforto dos
moradores, a thyssenkrupp
realiza manutenções
preventivas mensais; além do
atendimento aos chamados
para sanar eventuais
correções nos equipamentos,
sempre, segundo o cliente,
com rapidez. Para a síndica
do condomínio, Maria Helena
Pereira, a competência
dos serviços prestados e
o comprometimento dos
profissionais são diferenciais
da empresa. Em particular,
ela destaca o atendimento
prestado pela Consultora de
Serviços, Juliana dos Santos
Lima, responsável pelas
solicitações do condomínio.

