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Temos ainda outros projectos dos quais se destacam: a Uni-

versidade Sénior; um serviço de apoio domiciliário a idosos; 

e o p

rojecto Intervir, que junto dos jovens promove bons hábitos e 

comportamentos.
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Quem dá o nome 
à minha rua

CâNdIdO dE OlIVEIRA 

bAIRRO dOs OlIVAIs 
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Ajude a manter a cabine limpa. 
Não despeje líquidos, lixo, nem beatas para o poço do elevador.

mecanismos. 

A manutenção e reparação do elevador é feita por técnicos credenciados e só eles 
podem aceder à casa das máquinas que deve estar desimpedida. Quando ocupadas 
com móveis, bicicletas e outros bens impedem os trabalhos de manutenção e 
reparação.

Utilize os botões de chamada do elevador com cuidado e aguarde a chegada do 
mesmo. Forçar as portas do elevador e os botões do elevador não faz com que o 
mesmo seja mais rápido. 

estarem acompanhadas de um adulto. Os elevadores são meios de transporte, 
não são brinquedos.

EM CASO DE VANDALISMO PRATICADO POR AUTOR CONHECIDO OU 
DESCONHECIDO:

a causa e o valor do dano. 

O elevador é um bem para uso de todos os moradores, em 

vizinhos e da própria família.

ELEVADORES

Pressione o botão 
de “Emergência” 
ou de “Alarme”.

Nunca saia da 
cabine sem a ajuda 
do técnico 
especializado.

Existe muito ar 
na cabine. Não 
entre em pânico.

Não force as 
portas do elevador. 
Aguarde 
calmamente a 
chegada de ajuda


