
                  Prezado Associado Morador 

                                   Última chamada!!!!! 

A partir do dia 17 de Novembro de 2014 entrará em funcionamento o novo controle 

de acesso para os Moradores.  Como anteriormente divulgado será todo ele 

automatizado não sofrendo a interferência dos porteiros, exceto em situação de 

risco. 

Iniciamos a segunda fase do cadastramento, ou seja, a inserção da biometria ou 

senha ou o dispositivo de aproximação (aquele que você escolher); Mas, para tanto é 

necessário que a sua ficha familiar, anteriormente distribuída, já tenha sido 

devolvida preenchida em nosso escritório, pois através dos dados fornecidos e que já 

foram lançados no sistema, é que se dará a finalização do cadastro e colocação do 

TAG autodestrutivo, ao mesmo tempo será removido o anteriormente instalado, 

evitando assim possíveis interferências de leitura. Para facilitar a dinâmica do 

acima exposto agende um horário que melhor atenda suas necessidades pelos 

telefones 3972.06-45 ou 3972.13-31. 

Estaremos agendando do dia 27/10/2014 ao dia 15/11/2014 nos seguintes horários: 

De segunda a sexta, das 08h30min às 11h30min e das 13h00min às 19h30min.  

Aos sábados das 08h00min às 11h30min.  

Mas não esqueça! Se você ainda não entregou a ficha familiar preenchida 

providencie a entrega e ao mesmo tempo já deixe agendado a segunda fase do 

cadastramento. 

Aos que não realizarem os procedimentos acima descritos até o dia 15/11/2014 não 

conseguirão entrar pelo lado dos moradores a partir do dia 17/11/14, pois os leitores 

não reconhecerão o veiculo e nem e demais elementos de identificação e 

consequentemente não serão abertos os portões e / ou cancelas.  

Até que você regularize seu cadastramento, ingressará pelo lado dos visitantes-

prestadores. Ajude-nos a concluir está etapa para a segurança de todos! 

Aguardamos o seu agendamento! 

Ah!...Está previsto, também, para os próximos dois meses a reestruturação do acesso 

dos veículos dos visitantes, prestadores, bem como dos pedestres. 

Saudações 

AARP 



 


