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MANUTENÇÃO PRÉDIO

Manutenção
mensal evita
desgaste dos
equipamentos
Jorge Gauthier

jorge.souza@redebahia.com.br

Mensalmente, os elevado-
res dos prédios devem passar
por manutenção. Essa é a
orientaçãodoengenheirome-
cânico Ivan Diniz, destacando
que o uso constante do equi-
pamento sem o devido cuida-
do pode colocar os moradores
do condomínio em risco.

“É fundamental que seja
dadaumamanutençãomensal
noselevadoresdosprédiospa-
ra evitar que peças desgasta-
das continuem em uso e, con-
sequentemente, coloquem em
risco a vida de quem está cir-
culando nos elevadores”,
pondera o engenheiro.

Ele recomenda ainda que o
condomínio tenha uma pes-
soa responsável pela observa-
ção diária dos equipamentos.
“Uma manutenção geral deve
ser feita todo mês, mas o ideal
eraterumfuncionáriodocon-
domínio treinado para identi-
ficar eventuais problemas no
uso diário do equipamento”,
explica.

O síndico do prédio, antes
de contratar uma empresa pa-
ra fazer a manutenção dos ele-
vadores, deve consultar se a
mesma é cadastrada no Con-
selho Regional de Engenharia,

OLHO NO ELEVADOR
Arquitetura e Agronomia
(Crea-BA).

Há no mercado, segundo a
empresaOtis,doistiposdeele-
vadores prediais residenciais.
Os elevadores sem casa de má-
quinas são ideais para prédios
com 2 a 30 paradas nos andares
por viagem. Eles são mais du-
ráveis, flexíveis e economizam
espaço justamente por não
precisar de casa de máquinas.
Há também elevadores com
máquina de tração sem engre-
nagem, que são ideais para
edifícios mais altos.

Na hora de chamar o elevador, o correto é apertar apenas uma vez. Isso evita desgaste do equipamento
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Itaparica: casa na praia a partir de R$ 125 mil
Já pensou em ter uma casa na
praia? No próximo sábado
(23) será lançado o
empreendimento Viver Bem
Itaparica que tem unidades a
partir de R$ 125 mil. O Viver
Bem Itaparica está localizado
próximo à estação do
ferry-boat, no Terminal de
Bom Despacho.
Para compra, há opções de
financiamento direto com a
incorporadora,
financiamento imobiliário
com a Caixa Econômica
Federal ou através do
Programa Minha Casa Minha
Vida, onde o subsídio pode
chegar a R$ 17 mil.
O condomínio dispõe de
apartamentos de 47,95 m²,
casas duplex de 55,50 m² e
55,43 m², todos com dois
quartos. O empreendimento,
que será erguido pela
construtora NPAR, tem
projeto do renomado
arquiteto Sidney Quintela.
O empreendimento tem
piscina com raia, deck
integrado, espaço gourmet

com churrasqueira e forno de
pizza, quadras poliesportivas,
parques infantis e área de
convivência. Na primeira
etapa de venda, 300 unidades
habitacionais serão
comercializadas. No total, o
empreendimento terá mil
unidades.
A NPAR tem 18 anos no
mercado e já tem 7 mil
unidades entregues no Brasil.
Atualmente, além do Viver
Bem Itaparica, a empresa
lança o Viver Bem Guaratiba,
no Rio de Janeiro.

DIVULGAÇÃO

O condomínio dispõe de apartamentos de 47,95 m², casas duplex de 55,50 m² e 55,43 m², tudo com 2/4

TENHA CUIDADO

Independente do tipo de ele-
vador que há no prédio, alguns
cuidados no seu uso podem
aumentar sua vida útil, se-
gundo normas dos fabricantes
dos produtos.

@ Chamar elevador Na hora de
chamar o elevador, o correto é aper-
tar apenas uma vez. A insistência e a
força podem provocar danos no
equipamento.

@ Manutenção Se tiver mais de
um elevador, não chame vários de
uma vez. Isso pode provocar viagens
inúteis e desgaste no equipamento,
além do uso em excesso da energia
elétrica.

@ Cuidados Só abra a porta do
elevador quando a cabine estiver to-
talmente aberta. Antes de entrar,
verifique se o elevador está parado
no andar.

FONTE: VILLARTA BRASIL

*CONFORTO
PERTO DO MAR

300
unidades habitacionais serão
vendidas na primeira etapa do
empreendimento. No total das
etapas, serão mais de mil
entre apartamentos e casas


