
 

 

 
 
 

TELEFONES ÚTEIS 
 
COMGAS (Gás): 0800 011 01 97 
CPFL (Energia Elétrica): 0800 010 10 10 
SANASA (Água): 0800 772 11 95 
Polícia: 190 
Guarda Municipal: 153 
SAMU (Atendimento Móvel): 192 
Bombeiros: 193 
Defesa Civil: 199 
 

 
ASSOCIAÇÃO 

 
DIRETOR SUPERINTENDENTE: 

Antonio Tavares 
associacao@condominioavalon.com.br 

 
DIRETOR TESOUREIRO (FINANCEIRO): 

Pedro Enjoji 
financeiro@condominioavalon.com.br 

 
DIRETOR DE MANUTENÇÃO 

Carlos Vieira 
manutencao@condominioavalon.com.br 

 
DIRETOR DE SEGURANÇA 

Fabio Souza 
seguranca@condominioavalon.com.br 

 
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 

Rodrigo Barros 
comunicacao@condominioavalon.com.br 

 
CONSELHO FISCAL 

 
 
 
 
 

PORTARIA 
RAMAL 94 ou 95 
(019) 3324-8871 

 
 

ZELADOR 
Júlio 

(019) 3208-1051 
zelador@condominioavalon.com.br 

 
 

SÍNDICOS 
 

PRAÇA DOS PRÍNCIPES E DUQUES 
Daniel Tiziano 

condominio1@condominioavalon.com.br 
 

PRAÇA DOS CAVALEIROS E 
TROVADORES 
Christian Villar 

condominio2@condominioavalon.com.br 
 

PRAÇA DOS NOBRES 
Rodrigo Caires 

condominio3@condominioavalon.com.br 
 
 

ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO 
MB Condomínios 

www.mbadministradora.com.br 
(19) 3271-2122 / (19) 3271-1815  
(19) 3271-1812 / (19) 3271-2190 

atendimento@mbadministradora.com.br
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Apresentamos as principais informações. 
 

NORMAS: O Morador infrator das normas de 
segurança estabelecidas pelo condomínio 
estará sujeito a advertências ou multas, 
conforme regulamento interno e Assembleias. 
 
CONTROLE DE ACESSO: Os moradores 
devem ter consciência de que precisam 
seguir as normas de Segurança. A 
permanência em zona de confinamento, para 
o cadastro e a identificação do visitante e 
prestador de serviço, é importante e 
necessária. Os usos dos controles de acesso 
(cartões e chaveiros) são obrigatórios, 
pessoais e intransferíveis. Visitantes devem 
fazer o cadastro para adentrar o condomínio, 
ainda que acompanhados do morador. 

EQUIPAMENTOS: Ajude a manter em bom 
estado de conservação e funcionamento, os 
equipamentos de segurança, como extintores 
de incêndio, bem como as portas de entrada 
dos halls, portões de garagem. Caso alguns 
destes itens apresente defeito, solicite 
conserto imediatamente ao condomínio. 

MUDANÇAS: Qualquer mudança ou 
transporte de mobiliário, na ausência do 
Condômino, somente pode ser efetuada, me- 
diante autorização por escrito e assinada pelo 
mesmo. 

FESTAS: Informar, com antecedência, lista 
de convidados à portaria, para permitir no dia, 
a entrada apenas dos relacionados. 

ALUGUEL OU VENDA: Ao colocar seu 
apartamento à venda ou aluguel, é obrigatório 
informar à portaria, a relação dos corretores 
de imóveis autorizados para este fim. 

CHAVES: Não é permitido deixar as chaves 
de apartamentos ou de carros na portaria ou 
com funcionários do Condomínio. 

ENTREGADORES: Não é permitida a 
entrada de entregadores no condomínio 
desacompanhados. 

DIARISTAS E BABÁS: Na contratação de 
funcionários (diaristas, babás, motoristas, 
etc.) selecioná-los por exemplo, no salão de 
festas, nunca no apartamento. 

PORTEIROS: Não peça favores aos porteiros 
e respeite-os, pois a sua Segurança tanto 
física quanto patrimonial, está nas mãos 
deste profissional. 

PRESTADORES DE SERVIÇO: Avise a 
portaria quando um profissional terminar o 
serviço no seu apartamento. 

FACEBOOK: Jamais poste no facebook, 
fotos de sua residência, onde apareçam 
objetos de valor, como por exemplo cofres, 
quadros, jóias, etc. 

IDENTIFICAÇÃO: Ao ingressar no 
condomínio, à pé ou de carro, acompanhado 
por visitas, o morador deve respeitar as 
normas de Segurança, submetendo seu 
acompanhante à identificação de rotina e 
liberação de acesso pela portaria. 

FECHADURA TETRA E OLHO MÁGICO: A 
instalação de fechaduras tetra e olho mágico 
de 180º são permitidas. 

GRADES: Não é permitida a instalação de 
grades nas portas e janelas dos 
apartamentos. 

PORTAS E JANELAS: Em sua ausência 
ainda que temporária, mantenha as portas e 
janelas de seu apartamento trancadas. 

INTERFONES: É imprescindível que 
mantenha o interfone funcionando. Este é um 
equipamento de comunicação imprescindível 
em um condomínio e também auxilia em sua 
segurança. 

VEÍCULOS: Ao ingressar no condomínio, 
abra os vidros. 

ELEVADORES: Fique atento a qualquer 
anomalia no funcionamento dos elevadores, 
informando a irregularidade para que se 
possa acionar a empresa responsável para 
que o problema seja sanado o mais rápido 
possível; Em situações de incêndio não utilize 
o elevador. Caso pessoas fiquem presas no 
elevador, deve-se tranquilizá-las e comunicar 
a portaria imediatamente. Jamais retire 
pessoas do elevador por conta própria. 

CRIANÇAS: Menores de 10 anos não devem 
estar desacompanhadas dos pais ou 
responsáveis. 

FÉRIAS: Evite deixar recados na portaria ou 
bilhetes afixados na porta do seu apartamento 
quando for passar um final de semana fora. 
Em caso de viagem mais prolongada, 
providencie uma pessoa de sua inteira 
confiança para tomar conta da residência ou 
mesmo peça ajuda a um vizinho para olhar 
seu apartamento. 

CADASTRO: Mantenha sempre o cadastro 
de moradores do seu apartamento, veículo e 
prestadores de serviço atualizado. 


