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Nº 001/2014 

COMUNICADO 

 

Prezados Senhores (as) Condôminos, 

 

A administração do Condomínio Bosque dos Buritis vem, por meio deste, 

informá-los e esclarecê-los acerca dos seguintes assuntos: 

 

- não é obrigação dos porteiros avisar aos moradores sobre a chegada de 

correspondências;  

 

- aos proprietários dos imóveis alugados, não será permitida a entrada nas 

dependências do condomínio, sem a expressa autorização de seu inquilino; 

 

- os contratos de aluguel devem ser entregues na portaria para atualização no 

sistema de dados do condomínio, entre outras providências; 

 

- ATENÇÃO! retificando o que foi informado na Assembléia do dia 17/07/2014, 

conforme consta na Ata que será entregue posterior a entrega deste, a coleta 

do lixo interno que está sendo realizada, nas segundas, quartas e sextas-feiras 

a partir das 14:00h, a partir do dia 21/07/2014, passará a ser realizada nas 

terças, quintas a partir das 14:00h e aos sábados a partir das 09:00h, pois foi 

realizada uma reunião com a COMURG dia 18/07/2014 e eles realizarão a 

coleta externa nas segundas, quartas e sextas sem horário pré-determinado; 

 

- os moradores serão notificados se deixarem lixo exposto na frente de suas 

casas, este deve ser devidamente armazenado em sacos plásticos e 

colocados dentro do cesto de lixo adequado, cujo uso é obrigatório; 

 

- o site do condomínio já está funcionando para a utilização de todos: 

www.bosquedosburitis.com.br; 
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- por gentileza, atualizem seus cadastros, tais como: e-mails, cadastros de 

animais, cadastro de empresas ou prestadores de serviços; através do nosso 

site, ou do formulário em anexo (que deverá ser entregue na portaria ou na 

administração), a fim de, facilitar a comunicação entre os condôminos e a 

administração; 

 

- sempre que fizerem uma doação, por favor, verifiquem com a administração 

se o nosso condomínio está precisando; 

 

- informamos que todos os meses teremos Assembléias, com a finalidade de 

tratar sobre assuntos gerais, do interesse de todos os condôminos; 

 

- ATENÇÃO! condôminos, certifique-se que os seus carros e casas estejam 

devidamente fechados/trancados, para sua maior segurança. 

 

Contamos com a compreensão e colaboração de todos. 

 

Atenciosamente  

 

 

Administração do Condomínio 

 

Goiânia, 19 de julho de 2014. 

 


