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RECOLHIMENTO DE LIXO 

 

 Senhores (as) Condôminos (as) 

informamos que tem sido constante a colocação 

do lixo residencial após a passagem do caminhão 

coletor o que gera um aspecto de abandono e 

sujeira em nosso Condomínio, além dos sacos 

serem rasgados por animais espalhando o lixo. 

Assim pedimos a colaboração dos moradores no 

sentido de observem os seguintes procedimentos:  

• DEPOSITAR O LIXO SOMENTE EM LIXEIRAS; 

• NÃO DEPOSITAR O LIXO NAS CALÇADAS; 

• NÃO DEPOSITAR O LIXO APÓS A PASSAGEM DO 

CAMINHÃO COLETOR; 

• NÃO DEPOSITAR O LIXO AOS SÁBADOS APÓS A 

PASSAGEM DO CAMINHÃO. 

NÃO É REALIZADA COLETA AOS DOMINGOS E 

FERIADOS! 

CUIDADOS COM OS PETS 

 

Senhores (as) Condôminos (as)     

informamos que temos recebido constantes 

reclamações sobre animais soltos pelas vias do 

Condomínio, assim pedimos a colaboração dos 

moradores no sentido de que observem os 

seguintes procedimentos:  

• Verificar se ao sair fechou seu portão e se os 

animais não saíram para a rua; 

• Corrigir com telas portões e grades por onde os 

animais possam fugir; 

• Passear com o cachorro com coleira e guia, além 

de retirar as fezes das vias de uso comum. 

• Durante os passeios, depositar as fezes dos Pets 

nas lixeiras específicas espalhas pelas vias 

internas. RECOLHIMENTO DE PODAS 

 

Reiteramos que as podas residenciais recolhidas 

pelo Condomínio são aquelas de pequeno porte. 

A retirada de podas residenciais de maior volume 

e de entulhos de obra é de responsabilidade do 

morador e não devem ser colocadas nas vias de 

uso comum. 

O material deve ser colocado para a coleta, 

semanalmente às terças-feiras para a coleta nas 

quartas-feiras, evitando o aspecto de sujeira 

nas vias de uso comum. 

INFORMEM AOS SEUS FUNCIONÁRIOS OS DIAS DE 

COLETA E A QUANTIDADE PERMITIDA, ALÉM DA 

FORMA DE DEPOSITAR AS PODAS (se os dias 

indicados caírem em feriados será recolhido no dia 

útil subsequente: Podas ensacadas, (até 5 

volumes/lote) podas de galhos que devem ser 

amarrados. 

 

 

Senhores (as) Condôminos (as)     

tendo em vista que já enviamos várias 

notificações a condôminos e que alguns 

continuam infringindo as normas que tanto foram 

discutidas pela nossa comunidade e em vista de 

termos recebidas várias reclamações sobre as 

irregularidades referentes a lixo/podas e animais 

soltos, informamos que doravante passaremos a 

aplicar MULTAS conforme previsto em nosso 

regulamento. 
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