
       AOS MORADORES DO ROYAL PARK, SANTA FÉ E MIRANTE 
Como é de conhecimento dos senhores, estamos refazendo todo o sistema do controle de 

acesso ao Residencial Royal Park. 

Esta obra tem por objetivo tornar nossa portaria segura e funcional. Será realizada em 

duas etapas; primeiro a parte dos moradores, após visitantes/prestadores de serviços. 

Na nova portaria os carros dos moradores chegarão ao portão de acesso com a fixação do 
TAG no parabrisa, e ao passar pelo receptor da antena, será aberta a primeira 
cancela/portão ( esta cancela estará com a luz vermelha e passará ao verde quando estiver 

liberada a entrada do veículo). Após a passagem do carro a cancela/portão fechará 
automaticamente. Não aproveite a abertura da cancela/portão para entrar outro 

carro, pois o sitema é com sensores e automático podendo causar prejuizos ao 
seu carro e as cancelas/portões do residencial. 

O carro entrará e ficará dentro de uma “gaiola”, pois na frente existirá uma segunda 
cancela que após a identificação pessoal do morador se abrirá permitindo assim a entrada 

no residencial. Esta segunda cancela também orientará através de cores, verde e 
vermelho. 

Enquanto um carro estiver dentro desta “gaiola” os sensores não permitirão a 
abertura da cancela para a entrada de outro veículo, ou seja a entrada será 

exclusivamente de um carro de cada vez. 

Esta identificação pessoal deverá ser por biometria, chaveiro de proximidade ou senha 

particular, ficará a escolha do morador. 

Atenção! Esta identificação pessoal servirá também para o morador sair do Residencial, 

pois a cancela/portão de saída só abrirá mediante a identificação do morador.  

O FECHAMENTO DAS CANCELAS E DOS PORTÕES É AUTOMÁTICO NÃO TENDO A 
INTERFERÊNCIA DOS PORTEIROS, O SISTEMA ESTA PREPARADO PARA UM CARRO 
DE CADA VEZ, TANTO NA ENTRADA COMO NA SAIDA. 

Para que esta sequência, acima descrita, aconteça, novamente vamos precisar da 

compreensão e colaboração de todos quando da:   

 Atualização do Cadastro ( Documentos pessoais e do veículo) 

 Colocação de um novo TAG mais seguro e funcional nos veículos. 
Forneceremos gratuitamente dois TAGs por residência (os que adquiriram TAG 

sobressalentes  receberão quantidade equivalente  sem custo, pois já foram 
pagos). 
Proprietários de terrenos e casas em construção receberão gratuitamente um 

TAG,após a conclusão da obra receberá o outro TAG. 
 Registro da identificação pessoal: biometria, chaveiro ou senha. 

Esperamos assim, melhorar nossa condição de vida no Residencial e de moradores em 
comunidade. Ressaltamos a necessidade de termos a colaboração de todos para que 

possamos cumprir o cronograma das obras. Falem conosco para maiores esclarecimentos e 
continuamos a disposição para escutar idéias, críticas e sugestões que  resultem em 
melhorias comunitárias. 

Informaremos, em breve, as datas para o inicio do Cadastramento, substituição doTAG, e 

Identificação 

Muito obrigado.             AARP 


