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4 MANUAL DO LOCATáRIO

Departamentos da empresa

CADASTRO  
(cadastro@gonzagaaluguel.com.br)

 � Assuntos relativos à documentação ne-
cessária para contratos de locação;

 � Esclarecimento de dúvidas sobre cláusu-
las contratuais.

VISTORIA  
(vistoria@gonzagaaluguel.com.br)

 � Contestação de vistorias.

MANUTENÇÃO 
(manutencao@gonzagaaluguel.com.br)

 � Toda e qualquer solicitação de reparos 
no imóvel, bem como verificação de orça-
mentos necessários.

TAXAS 
(taxas@gonzagaaluguel.com.br)

 � Assuntos relacionados ao pagamento de 
taxas e encargos de locação, como IPTU, 
seguro incêndio, Sanepar, Copel e condo-
mínio;

 � Devolução do fundo de reserva e/ou des-
pesas extraordinárias de condomínio.

JURÍDICO/COBRANÇA  
(juridico@gonzagaaluguel.com.br)

 � 2ª via de boleto de cobrança;
 � Atrasos no pagamento do aluguel;
 � Dúvidas sobre procedimentos jurídicos e/
ou cobrança.

GERÊNCIA DE ATENDIMENTO 

(gerencia@gonzagaaluguel.com.br)

 � Alterações contratuais (mudança de  fia-

dor, locatários etc.) e transferência de 
contratos;

 � Negociação de valores do aluguel/rea-
justes;

 � Renovação de contratos/aditivos.

RESCISÃO 

(rescisao@gonzagaaluguel.com.br)

 � Informações sobre procedimentos para a 
entrega do imóvel;

 � Agendamento da vistoria de saída;
 � Cálculo de multas rescisórias e outras dú-
vidas.

SAC DO INQUILINO 
(inquilino@gonzagaaluguel.com.br)

 � Atende a quem não sabe qual setor procu-
rar ou tem alguma reclamação, sugestão 
ou elogio a fazer.

DIRETORIA 
(diretoria@gonzagaaluguel.com.br)

 � Registro de sugestões ou reclamações di-
retamente com a diretoria.

FILIAL NORTE - SANTA FELICIDADE  
(filialnorte@gonzagaaluguel.com.br)

 � Informações referentes a locações reali-
zadas através da filial.

FILIAL SUL - CAPÃO RASO 
(filialsul@gonzagaaluguel.com.br)

 � Informações referentes a locações reali-
zadas através da filial.
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CHAVES E MUDANÇA

Juntamente com as chaves, a Gonzaga 
Aluguel fará a entrega de uma autorização 
de mudança a ser apresentada ao síndico 
ou administradora do condomínio.

Verifique com o síndico os dias e horários 
de mudança permitidos pelo edifício. Al-
guns edifícios cobram taxa de mudança, 
cujo valor e forma de pagamento depen-
dem de cada condomínio.

Recomendamos que seja trocado o se-
gredo da fechadura.

Antes de ligar os eletrodomésticos e ele-
troeletrônicos na tomada, teste a tensão. 
Este teste é feito com uma chave medido-
ra de energia. Lembre-se também de con-
ferir o chuveiro.

O registro geral deve ser aberto para que 
todas as torneiras, chuveiros e válvulas de 
descarga funcionem. Caso não funcionem, 
verifique se não há um registro local.

entrada no imóvel

No caso de prédios sem porteiro 
ou casas com portão fechado, é de 
responsabilidade do locatário estar 
presente ou providenciar acesso aos 
funcionários da Copel e Sanepar para 
que sejam feitas as devidas ligações 
de energia e água no imóvel. 

Consulte o síndico sobre a fatura do 
gás, para verificar se é cobrada junta-
mente com o condomínio ou à parte.

ATENÇÃO
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vistoria

Junto ao Contrato de Locação, é entregue 
ao locatário o Laudo de Vistoria de Entra-
da, relatando as reais condições do imóvel.

Se houver divergência, o locatário tem um 
prazo de 5 (cinco) dias para contestar por 
escrito a vistoria. A contestação poderá 
ser protocolada no departamento de vis-
toria ou pelo e-mail vistoria@gonzagaalu-
guel.com.br.

DÚVIDA FREQUENTE

Por que a vistoria deve ser contestada 
por escrito?
Para segurança do inquilino, do locador e 
da administradora, porque constitui prova 
que pode ser analisada a qualquer tempo.

IMPORTANTE

Não confunda contestação com soli-
citação de manutenção.

Contestação – Situações com as 
quais o locatário não concorda ou 
acredita estar em desacordo com o 
Laudo de Vistoria (descrição do imó-
vel).

Solicitação de serviços – Tudo o que 
precisa ser consertado no imóvel, 
sendo requerido separadamente, in-
dependentemente de contestação.

Serviços, obras ou reparos soli-
citados na Proposta de Locação 
serão efetuados somente após 
assinatura do contrato.

ATENÇÃO
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aluguel

O pagamento do aluguel deve ser feito via cobrança bancária. Junto 
com o aluguel também deverão ser pagos o IPTU e o Fundo de Conser-
vação do Imóvel (FCI), além do seguro incêndio.

No caso de pagamento em feriados e finais de semana, quando o seu 
aluguel vencer em um final de semana ou feriado, você poderá pagá-lo 
no primeiro dia útil após o vencimento sem qualquer acréscimo.

PAGAMENTO DO ALUGUEL
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É importante o cliente conferir o boleto de 
aluguel assim que o receba, e não somente 
no dia do pagamento, pois devido normas 
do Banco Central todos os boletos são 
registrados no sistema bancário quando 
de sua geração; o que impossibilita que a 
empresa faça qualquer alteração no título 
após a sua emissão/registro, especialmen-
te quanto ao dia do vencimento.

Desta forma, deve-se atentar a data limite 
de pagamento registrada no boleto, pois 
em virtude da impossibilidade de alteração 
determinada pelas normas do sistema ban-
cário e também pelo contrato de locação, 

se o pagamento não for efetuado até a data 
estipulada, o cliente perde o desconto refe-
rente a bonifi cação do referido mês.

Por este motivo sugerimos que sempre 
que possível, o cliente programe a data do 
pagamento do título para 01 (hum) dia an-
tes do vencimento, pois

no caso de alguma eventualidade como fa-
lha no sistema bancário, perda de horário do 
banco, extravio do boleto ou outro motivo 
que impossibilite o pagamento, o cliente terá 
tempo hábil para solicitar a reemissão do bo-
leto sem o risco de perder a bonifi cação.

aluguel
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aluguel

Não recebendo o boleto para pagamento 
em até 2 (dois) dias antes do vencimento, 
o locatário deve retirar pessoalmente a 2ª 
via na Gonzaga Aluguel, pelos e-mails juri-
dico@gonzagaaluguel.com.br, juridico2@
gonzagaaluguel.com.br e apoio juridico@
gonzagaaluguel.com.br ou pelo site www.
grupogonzaga.com.br.

A Gonzaga Aluguel não recebe valores em 
seu escritório, salvo nos casos de paga-
mento do aluguel em atraso há mais de 5 
(cinco) dias. Não aceitamos o pagamento 
de aluguel através de depósito bancário. 

A empresa disponibiliza diversas formas 
para retirada do boleto, de modo que o 
não recebimento não isenta o locatário da 
perda de desconto em caso de pagamento 
fora do prazo.

Em caso de greve bancária que coincida com 
a data de vencimento do aluguel, o locatário 
poderá, exclusivamente neste caso, pagar 
o aluguel nos escritórios da empresa das 
8h30 às 17h30. As opções para pagamen-

to são cheque à vista, dinheiro ou cartão de 
débito. Cartão de crédito não é aceito para 
pagamento de aluguel. Ainda neste caso, 
por questões de segurança e agilidade, su-
gerimos que o cliente sempre tente pagar 
o aluguel primeiro em caixas eletrônicos ou 
internet, deixando a opção de pagar na em-
presa como última alternativa. 

Com relação a eventual greve dos Cor-
reios, caso o boleto físico não chegue a 
tempo para pagamento, o cliente deve re-
tirar a 2ª via na administradora até o ven-
cimento, conforme previsto em contrato. 
O cliente também pode solicitar o envio 
de 2ª via do boleto via e-mail, fax, telefo-
ne, ou ainda imprimi-lo por meio do site da 
Gonzaga, sempre até a data do vencimen-
to, o que evita a perda do desconto. Mes-
mo havendo greve bancária ou dos Cor-
reios, o vencimento do aluguel não será 
prorrogado. Independentemente da data 
de vencimento do aluguel, o prazo normal 
para que o cliente receba o boleto físico é 
até dia 28 do mês corrente.

2ª VIA DO BOLETO

Como é feita a cobrança do aluguel?
Você receberá em seu endereço um boleto que deverá ser pago na rede bancária.

O que acontece com o fiador no caso de inadimplência?
No ato da assinatura do contrato, o fiador é solidário no pagamento dos ônus ad-
vindos do contrato de locação. Se houver inadimplência ou danos ao imóvel e o 
inquilino não liquidar a dívida, o fiador arcará com as responsabilidades previstas 
em lei.

DÚVIDAS FREQUENTE
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taxas

CONDOMÍNIO

O pagamento da taxa condominial deverá 
ser feito pelo locatário mensalmente jun-
to à administradora de condomínio indica-
da pelo edifício ou em outro local previa-
mente estipulado.

Se a efetivação da locação não ocorrer no 
início do mês, fi ca o locatário responsável 
pelo pagamento da primeira taxa condo-
minial integral. Neste caso, caberá ao in-
quilino apresentar a quitação na Gonzaga 
Aluguel para que seja feita a devolução do 
valor referente aos dias que deveriam ser 
pagos pelo proprietário. A restituição virá 
como crédito no boleto do aluguel.

EXTRAORDINÁRIAS

Para obter o reembolso de despesas 
extraordinárias (fundo de reserva, 
fundo de obras etc.) pagas direta-
mente ao condomínio e/ou adminis-
tradora, o inquilino deverá entregar o 
comprovante de pagamento pessoal-
mente na Gonzaga Aluguel ou enviar 
para o e-mail taxas@gonzagaaluguel.
com.br ou ainda via fax (41-3013-
8575) até o dia 15 de cada mês, para 
que o valor seja creditado no próximo 
recibo de aluguel.
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taxas

Por despesas extraordinárias de condomí-
nio entende-se aquelas que não se refe-
rem aos gastos rotineiros de manutenção 
do edifício, especialmente:

a) Obras de reformas ou acréscimos que 
interessem à estrutura integral do imóvel;

b) Pintura das fachadas, empenas, poços 
de aeração e iluminação, bem como das 
esquadrias externas;

c) Obras destinadas a repor as condições 
de habitabilidade do edifício;

DE ACORDO COM A LEI DO INQUILINATO, SÃO DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS:

DÚVIDAS FREQUENTES

Como faço para receber o reembolso de 
fundo de reserva e despesas extraordi-
nárias do condomínio?
O reembolso só será possível se o compro-
vante quitado for apresentado até o dia 15 
de cada mês. Após este dia, somente será 
possível o reembolso no próximo mês, tam-
bém até o dia 15.

O que devo fazer se receber o carnê do 
IPTU do imóvel em meu endereço?
O valor do IPTU sempre será lançado 
juntamente com o aluguel. Caso você 
receba em casa o carnê para pagamen-
to de IPTU, não o pague. Entregue-o na 
Gonzaga Aluguel. Se a Gonzaga Aluguel 
não receber o carnê de IPTU original, 
providenciará uma segunda via e cobrará 

como descrito acima. Evite o pagamento 
em duplicidade.

Devo pagar o seguro contra incêndio de 
um imóvel alugado?
Consta no seu contrato de locatário, como 
é estabelecido por lei, a obrigação de pagar 
o seguro contra incêndio. O seguro será 
providenciado pela Gonzaga Aluguel, re-
presentante do proprietário, e o valor será 
acrescido ao seu aluguel. Ao pagar o seguro, 
caso tenha alugado uma unidade de um edi-
fício, apresente o comprovante ao síndico 
ou administradora de condomínio, para que 
não seja feito o mesmo seguro em duplicida-
de. Se esta previdência não for tomada, você 
corre o risco de pagar a mesma despesa duas 
vezes. O seguro é cobrado mensalmente.

 

d) Indenizações trabalhistas e previden-
ciárias pela dispensa de empregados, 
ocorridas em data anterior ao início da 
locação;

e) Instalação de equipamentos de segu-
rança e de incêndio, de telefonia, de inter-
comunicação, de esporte e de lazer;

f) Despesas de decoração e paisagismo 
nas partes de uso comum;

g) Constituição de fundo de reserva.
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manutenção

MANUTENÇÃO

O inquilino deve cuidar do imóvel como se 
fosse seu. Surgindo um problema, o inqui-
lino deverá comunicar a Gonzaga Aluguel 
por escrito provando que tomou o cuidado 
de levar o fato ao conhecimento do loca-
dor imediatamente, evitando, assim, que 
os problemas se agravem e que o inquilino 
seja responsabilizado por negligência. 

A responsabilidade pela solução de pro-
blemas de manutenção pode ser do loca-
dor ou do inquilino, mas será do inquilino 
se decorrerem do mau uso da proprieda-
de. Esta comunicação poderá ser proto-
colada na Gonzaga Aluguel ou pelo e-mail 
manutencao@gonzagaaluguel.com.br.

IMPORTANTE

Em hipótese alguma o pagamento do aluguel poderá  ser  vinculado a execução 
de algum reparo no imóvel, uma vez que é obrigação legal do Locador efetuar no 
mesmo os reparos que sejam de ordem necessária sob pena das sanções previstas 
na legislação (Art. 22 inciso I e IV da Lei 8245/91).

Por outro lado, se o locatário deixar de pagar o aluguel por este motivo com o 
imóvel sendo utilizado, o contrato poderá ser rescindido por falta de pagamento 
(Art. 23 inciso III da Lei 8245/91).
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Aquecedor – O aquecedor a gás deve ser 
revisado de seis em seis meses. Esta é uma 
orientação do Corpo de Bombeiros.

Calhas – Durante o período de locação, 
cabe ao locatário fazer a prevenção de en-
tupimentos, por meio de revisão no telhado, 
limpeza de calhas e dutos de esgoto pluvial, 
evitando, assim, aborrecimentos decorren-
tes dos eventuais vazamentos e infiltrações.

Caixas de gordura – É necessário limpar 
periodicamente as caixas de gordura, pelo 
menos a cada trinta dias, removendo todo 
o detrito acumulado e lavando as tampas 
com uma mistura de água e querosene, na 
proporção de um litro de querosene para 
cinco litros de água.

Piso de madeira – Conforme recomenda-
ção das empresas que instalam os pisos de 
madeira, a limpeza deve ser feita apenas 
com um pano umedecido. Não se deve 
utilizar ceras, verniz ou qualquer tipo de 
produtos que formem película, para evitar 
a perda da garantia do piso.

Vaso sanitário – Não jogue objetos no in-
terior do vaso sanitário, como papel higiê-
nico, absorvente, aromatizantes e sabone-
tes, entre outros. Isso evitará o transtorno 
de entupir o seu vaso sanitário.

Caixas d’água – A limpeza de caixas 
d’água deve ser feita a cada seis meses. É 
uma obrigação tanto para estabelecimen-
tos comerciais e industriais, quanto para 
residências e condomínios. Com esta me-

manutenção

dida, é possível evitar o acúmulo de lodo 
no fundo e nas laterais da caixa e man-
ter a água sempre em boas condições de 
consumo. O procedimento é basicamente 
o mesmo, sempre. A caixa d’água é esva-
ziada e o lodo é removido com escovas ou 
hidrojateamento (de alta ou baixa pres-
são). As empresas especializadas utilizam 
hipoclorito para a remoção mais eficiente. 
A seguir, a água e o lodo são retirados e é 
feito o enxague do reservatório.

Piscina – Fabricantes, construtores e téc-
nicos não recomendam que a piscina seja 
esvaziada. Se a piscina for de alvenaria, 
ocorrem trincas nos azulejos. No caso da 
de fibra pode haver deformação e racha-
duras. As piscinas de vinil podem soltar a 
lona e sair da posição correta. É o peso da 
água que dá a sustentação e é responsável 
pela pressão, que é calculada na constru-
ção da piscina.

A Piscina também requer manutenção no 
frio. Com a temperatura baixa, o uso dimi-
nui de frequência, porém a manutenção 
é fundamental. O tratamento químico e 
a limpeza manual da água podem ser di-
minuídos para uma vez por semana. Esse 
cuidado evita gastos com a troca d’água. 
Já a filtragem e a movimentação da água 
devem ser diárias.

Móveis – Uma maneira fácil de fazer a 
mudança de móveis sem danificar o piso 
é colocar o móvel sobre um tapete velho, 
virado ao contrário (a parte macia para 
baixo), e depois puxar o tapete.
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saída do imóvel

1. Enviar aviso por escrito 30 (trinta) dias 
antes de desocupar o imóvel (Art. 06 da 
Lei 8.245/91).

2. A vistoria será agendada após a entre-
ga das chaves com todos os documentos. 
Não agendamos vistoria antes da entrega 
das chaves.

3. O imóvel deverá ser devolvido confor-
me a vistoria de entrada. Se a pintura era 
nova quando locou o imóvel, deverá ser 
entregue com o mesmo padrão de cores.

4. O aluguel será cobrado até o imóvel ficar 
conforme a vistoria de entrada e as chaves 
serem entregues na administradora.

5. Trazer o desligamento da Copel (consu-
mo final pago).

DESOCUPANDO O IMÓVEL

Se você quer se mudar, pode escolher outro imóvel na carteira 
da Gonzaga Aluguel, com mais de 1.000 opções, atualizando 
seu cadastro. Você muda de imóvel sem mudar de administrado-
ra. É só procurar pela sua consultora.

A intenção de rescisão de contrato deve ser informada por 
escrito à Gonzaga Aluguel com 30 (trinta) dias de antecedên-
cia. Em caso de rescisão antes do término do contrato, haverá 
multa contratual.

RELAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA A ENTREGA DO IMÓVEL (ENTREGA DAS 
CHAVES)

6. Trazer o desligamento da água (recibo pago).

7. Trazer a fatura final do gás.

8. Quando alugar um apartamento, trazer 
a liberação e pagamento da taxa de mu-
dança e declaração de quitação de todos 
os débitos de condominio (constando te-
lefone do síndico e/ou administradora).

9. Para a entrega das chaves, todas as exi-
gências acima devem ter sido atendidas.

10. As presentes providências estão pre-
vistas na Lei do Inquilinato (8.245/91), 
bem como nas disposições contratuais.

11. Apresentar a quitação do gás, quando 
este é cobrado à parte do boleto do con-
domínio.
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saída do imóvel

DÚVIDAS FREQUENTES

O prazo da fiança locatícia é até a entre-
ga das chaves ou até o final do prazo do 
contrato de locação?
A fiança locatícia, mesmo após a vigên-
cia do Código Civil, consoante art. 2.036 
do ato das disposições transitórias, con-
tinuou a ser regida pelo art. 39 da Lei do 
Inquilinato, que é a sua legislação especial. 
Desta forma, o contrato de fiança locatícia 
deverá ter vigência, obrigatoriamente, até 
a efetiva entrega das chaves pelo locatário 
ao locador. 

Por que é o inquilino que deve providen-
ciar o desligamento e o consumo final de 

água e luz e não a imobiliária?
Porque a responsabilidade pelo paga-
mento de tais débitos é do locatário e 
as quitações são indispensáveis para a 
rescisão da locação. Por outro lado, o 
desligamento é pedido ao locatário para 
que ele tenha certeza de que quitou as 
dívidas de água e luz, evitando-se que a 
Copel ou Sanepar emitam, por engano, 
contas posteriores.

De quanto em quanto tempo o aluguel é 
reajustado?
Os reajustes são anuais com base no IGP-
-M, o Índice Geral de Preços do Mercado.



16 MANUAL DO LOCATáRIO

dicas

DICAS IMPORTANTES

Ao alugar seu imóvel, antes de ligar os ele-
trodomésticos, sugerimos testar a tensão 
de todas as tomadas da residência a fi m de 
evitar queima de seus equipamentos.

O teste pode ser feito com uma chave medi-
dora de energia que testa corrente elétrica 
e tensão.

ILUMINAÇÃO

A iluminação de sua residência é responsável por cerca de 20% do total de sua conta de 
energia elétrica. Veja que medidas adotar para economizar energia elétrica na iluminação 
de sua casa:

 � Dê preferência a lâmpadas fl uorescentes compactas ou circulares para a cozinha, área 
de serviço, garagem e qualquer outro local que fi que com as luzes acesas por mais de 
quatro horas diárias. Além de consumir menos energia (uma lâmpada fl uorescente de 
40W ilumina tanto quanto duas incandescentes de 100W), elas duram até oito vezes 
mais;

 � Evite acender lâmpadas durante o dia. Use melhor a luz do sol, abrindo bem as janelas, 
cortinas e persianas;

 � Apague as lâmpadas dos ambientes desocupados;

 � Use iluminação dirigida (spots) para leitura, trabalhos manuais etc. Para ter mais con-
forto e economia.
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dicas

• Use os lustres ou globos transparentes e 
mantenha-os limpos;

• Mantenha acesa a iluminação externa 
somente pelo tempo necessário, automa-
tizando esse processo;

• Utilize somente lâmpadas de voltagem 
(volts) compatível com a tensão da rede da 
concessionária. Lâmpadas de tensão menor 
que a da rede duram menos e queimam com 
mais facilidade. A tensão das lâmpadas in-
candescentes vem impressa no bulbo;

• Existem lâmpadas fl uorescentes com-

pactas e circulares em cores “quentes”, 
como a das incandescentes, e em cores 
“frias”, como a das fl uorescentes comuns 
utilizadas em escritórios;

• Evite utilizar as lâmpadas fl uorescen-
tes compactas e circulares com minuteria 
porque o acende e apaga vai fazer com 
que sua vida útil seja prejudicada;

• Para obter melhor distribuição de luz, 
prefi ra empregar as lâmpadas fl uorescen-
tes compactas em luminárias desenhadas 
especialmente para elas e que aproveitem 
melhor sua geometria.
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 � Evite banhos demorados e muito quen-
tes;

 � Passe o maior número de peças de rou-
pas de uma única vez, evitando ligar o 
ferro várias vezes ao dia;

 � Degelar o freezer e a geladeira sempre 
que necessário, principalmente quando 
apresentar excesso de gelo;

 � Verifique constantemente a vedação 
das portas da geladeira e do freezer 
para impedir a saída de ar;

 � Evite o uso de uma mesma tomada para 
vários equipamentos eletroeletrôni-
cos;

 � Desligue lâmpadas, ventilador e ar con-
dicionado quando não estiver no am-
biente;

dicas

ENERGIA ELÉTRICA

O desperdício de energia elétrica é comum, principalmente nas grandes cidades.

Os gastos excessivos preocupam a todos, porque também podem prejudicar toda a 
comunidade quando ocorre sobrecarga da rede ou insuficiência de energia.

 � Mantenha a fiação em perfeitas condi-
ções, não deixe fios desencapados ou 
em contato com partes metálicas;

 � Facilite o acesso do técnico que faz a lei-
tura do medidor; 

 � Troque as lâmpadas comuns das áreas de 
circulação externa por lâmpadas fluores-
centes;

 � Nos condomínios, desligar um dos ele-
vadores de madrugada ajuda a reduzir o 
consumo de energia;

 � Manter desligados os aparelhos sem uso;

 � Não faça conserto por conta própria na 
rede elétrica;

 � Não faça mudanças de voltagem nas to-
madas.

DICAS PARA ECONOMIZAR ENERGIA 
ELÉTRICA:
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Se uma pessoa escova os dentes em cinco 
minutos com a torneira não muito aberta, 
gasta 12 litros de água. No entando, se mo-
lhar a escova e fechar a torneira enquanto 
escova os dentes e, ainda, enxaguar a boca 
com um copo de água, consegue economi-
zar mais de 11,5 litros de água. Isso pode 
ser multiplicado pelo número de pesso-
as na casa e, depois, por 30 dias, para ter 
ideia da economia.

Ao lavar o rosto em um minuto, com a tor-

neira meio aberta, uma pessoa gasta 2,5 
litros de água. A dica é colocar um tampão 
na pia e fazer do lavatório um tanquinho.

Ao fazer a barba em 5 minutos, com a tor-
neira meio aberta, pode-se chegar a gas-
tar até 12 litros de água. Muita água seria 
economizada usando-se a pia do mesmo 
jeito que para lavar as mãos: fazendo um 
tanquinho do lavatório. Assim, o gasto 
para fazer a barba cai para 2 litros.

DICAS DE ECONOMIA DE ÁGUA - 
BANHEIRO:

 � Banho de ducha por 15 minutos, 
com o registro meio aberto, conso-
me 135 litros. 

 � Se fechar o registro enquanto se en-
saboa, diminuindo o tempo de banho 
para 5 minutos, o consumo cai para 
45 litros.

 � No caso de banho com chuveiro elé-
trico, também em 15 minutos, com o 
registro meio aberto, são gastos 45 
litros. Com os mesmos cuidados para 
com a ducha, o consumo cai para 15 
litros.

 � Bacia sanitária com válvula com o 
tempo de acionamento de 6 segun-
dos gasta 10 litros de água. Quando 
a válvula está defeituosa, pode che-
gar a gastar até 30 litros. Por isso, 
faça manutenção periódica e não use 
a bacia sanitária como lata de lixo.
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COZINHA

Lavando-se a louça com a torneira da 
pia meio aberta durante 15 minutos, 
gastam-se 117 litros de água. Medidas 
práticas para gastar somente 20 litros:

1. Limpe os restos dos pratos e panelas 
com uma escova e jogue no lixo;

2. Coloque água na cuba até metade para 
ensaboar. Enquanto isso, feche a torneira;

1. Coloque água novamente para enxaguar.

Lavadora de louças com capacidade para 
44 utensílios e 40 talheres (para 6 pesso-
as), gasta 40 litros. Por isso, o ideal é ser 
utilizada somente quando estiver cheia e 
não com poucos utensílios. O mesmo vale 
para a lavadora portátil.

ROUPA LAVADA

Lavar a roupa em uma lavadora com capaci-
dade para 5 quilos gasta 135 litros. Melhor 
seria ter o mesmo procedimento que com a 

dicas

Com esses
 procedimentos, 
pode-se chegar a 
uma economia de 

96
 litros por dia.

lavadora de louças: só usar a máquina quan-
do estiver com sua capacidade total.

Já um tanque com a torneira meio aberta 
por 15 minutos pode chegar a gastar 279 
litros! Por isso, o melhor é deixar acumu-
lar roupa, colocar a água no tanque para 
ensaboar, deixando a torneira fechada. 
Depois, colocar a água para enxaguar.

Uti lizar a água usada do tanque para lavar o 
quintal também gera economia.

NO JARDIM DO EDIFÍCIO

Um hábito é regar jardins e plantas duran-
te 10 minutos e com isso chega-se a gastar 
186 litros de água. Para economizar, a rega 
durante o verão deve ser feita de manhã ou 
à noite, o que reduz a perda por evaporação.

No inverno, a rega pode ser feita dia sim, 
dia não, pela manhã.

Mangueira com esguicho revólver tam-
bém ajuda.
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CARROS

Muita gente gasta até 30 minutos lavando 
carro. Com uma mangueira não muito aber-
ta, gastam-se 216 litros de água. Com a tor-
neira aberta meia volta, 560 litros. Mas se la-
var o carro apenas uma vez por mês usando 
um balde de 10 litros para molhar e ensaboar 
e outro balde para enxaguar, pode-se chegar 
a um consumo de apenas 40 litros.

CALÇADAS

Evite fazer a varrição da calçada utilizan-
do o esguicho. Em 15 minutos, o consumo 
pode chegar a 280 litros de água. A utiliza-
ção da vassoura pode ter o mesmo efeito.

dicas

CHECK LIST DE MUDANÇAS

Confira as perguntas e as sugestões abai-
xo. Elas serão essenciais para que sua mu-
dança transcorra com agilidade e tranqui-
lidade.

1. Você mora em apartamento ou casa?

2. Quantos cômodos possui o imóvel?

3. O que há nos cômodos?

4. O que vai ser transportado ao novo en-
dereço e o que fica?

5. Separe o que vai e o que fica.

6. Todas as peças entrarão pela porta?

7. As peças que não passarem pela porta 
podem ser desmontadas?

8. Se você mora em edifício, o elevador de 
serviço é grande ou pequeno?

9. Será preciso içar alguma peça? Quantas?

10. O caminhão pode parar na porta do              
prédio? (Normalmente os porteiros estão 
aptos a responder esta pergunta)

11. Tem horário para descarregar? Se hou-
ver, de acordo com o tamanho da mudan-
ça, será preciso mais do que um dia, pois 
o caminhão não poderá descarregar no 
mesmo dia. Se a sua mudança for grande, 
é interessante pensar em um local para 
passar a noite.

12. Certifique-se de que não há nenhuma 
outra mudança no mesmo dia. Verifique 
também se não há feira no mesmo dia.

13. Informe-se sobre os procedimentos 
antes da mudança.

A  utilização da água da  
chuva gera uma 

economia extra.



22 MANUAL DO LOCATáRIO

dicas
DICAS DE SEGURANÇA

Fique atento às dicas de segurança ao li-
dar com energia elétrica:

 � Ao queimar um fusível, procure identi-
fi car a causa. Após solucionar o proble-
ma, substitua-o por outro de igual capa-
cidade ou rearme o disjuntor;

 � Nunca use arame, fi os ou moedas no lu-
gar dos fusíveis;

 � Quando fi zer algum reparo na instala-
ção de sua casa, desligue os disjuntores 
ou a chave geral;

 � Não ligue muitos aparelhos na mesma 
tomada;

 � Nunca mexa no interior do televisor, 
mesmo que ele esteja desligado;

 � Ao trocar uma lâmpada, não toque na 
parte metálica;

 � Não coloque facas, garfos ou qualquer 
objeto de metal dentro de aparelhos 
elétricos ligados;

 � Fios mal isolados na instalação podem 
provocar incêndios, além de desperdí-
cio de energia elétrica.



dicas
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CUIDADOS COM A CASA

Para prevenir arrombamentos em sua casa:

 � Evite deixar o imóvel sozinho por longos 
períodos;

 � Ao viajar, cancele ou transfi ra a entre-
ga de jornais ou de revistas, que podem 
acumular na entrada do imóvel e alertar 
o assaltante;

 � Se a residência fi ca vazia durante o dia, 
não mantenha as luzes acesas;

 � Tente proteger o imóvel com grades, 
trancas, muros, alarmes ou mesmo ca-
deados nos portões e nas portas; 

 � Feche todas as janelas, portas e demais 
dependências;

 � Solicite a um vizinho de confi ança para 
estar atento e, se notar algo anormal, 
chamar a Polícia Militar pelo telefone 
190;

 � Peça ao zelador para não informar que 
não está em casa;

 � Não deixe objetos próximos a janelas 
que facilitem o acesso ou a saída de as-
saltantes;

 � Mantenha a aparência do imóvel como 
quando recebeu;

 � Não deixe água parada acumulada. Pre-
vina-se contra a Dengue.
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SERVIÇOS PÚBLICOS DE EMERGÊNCIA

 � Bombeiros SIATE – 190
 � Polícia Civil – 147
 � Polícia Militar – 190
 � Polícia Rodoviária Federal – 191
 � Defesa Civil – 199
 � Sanepar – 115
 � Energia elétrica – 0800 510 0116
 � Gás Natural – 0800 643 8383 
 � IML Inst. Médico Legal – 3322-0909
 � Narcodenúncia Policia Federal – 161
 � Imigração e Passaporte – 3233-3290
 � Superintendência Regional – 3362-2313
 � Polícia Rodoviária Estadual – 3342-7111
 � Polícia Rodoviária Federal – 3263-4730
 � Rodoferroviária – 3320-3000
 � Salvaero (Busca e Salvamento) – 3256-
8008

 � Prefeitura de Curitiba – 156 (24 Horas)

HOSPITAIS E PRONTOS-SOCORROS

 � Hospital Bairro Novo – 3289-2424
 � Hospital Cajuru – 3360-3000
 � Hospital das Clínicas – 3360-1800
 � Hospital Evangélico – 3240-5000
 � Hospital Pequeno Príncipe – 3310-1010
 � Hospital Psiq. Bom Retiro – 3352-3011
 � Hospital do Trabalhador – 3346-2444
 � Hospital Victor F. do Amaral – 3312-5000
 � Santa Casa – 3320-3500

UTILIDADE PÚBLICA

 � Aeroporto Internacional – 3381-1515
 � Rodoferroviária – 3320-3000
 � Radio Táxi Faixa Vermelha – 0800 41 
4141

 � Radio Táxi Sereia - 0800 41 5252
 � Central Atend. Correios – 0800 570 0100
 � Delegacia da Mulher – 3223-5323
 � DETRAN – 0800 643 7373

DISQUE TURISMO

 � Disque Turismo: 3352-8000 (8h às 24h)

dicas
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Procurar imóveis 
fi cou mais rápido.

Disponível no

Baixe o aplicativo do Grupo Gonzaga 
para celulares e tablets. Encontre 
no mapa todos os imóveis perto de 
onde você está.

Apartamento ensolarado.
Perfeito para o inverno de Curitiba.

www.grupogonzaga.com.br

MATRIZ
Av. Sete de Setembro, 3695
Centro - Curitiba/PR
41 3013.222

CRECI J04861

FILIAL NORTE
Av. Manoel Ribas, 5774
Santa Felicidade - Curitiba/PR
41 3024.1313

CRECI J04863

FILIAL SUL
Av. Winston Churchill, 438
Capão Raso - Curitiba/PR
41 3077.1717

CRECI J04862

FILIAL SUL
Av. Visconde de Guarapuava, 3511
Centro - Curitiba/PR
41 3022.6868

CRECI J0137


