Normas e Procedimentos Preventivos de Segurança

Diante do elevado número de atos de violência contra os condomínios
em São Paulo, o Empreendimento Work Place Funchal atender as
seguintes medidas preventivas de segurança, conforme descrito a
seguir:
1. O Work Place funchal oferece atendimento 24h;
2. A nossa recepção apresenta controle de acesso de visitantes com
identificação fotográfica;
3. O Work Place Funchal apresenta monitoramento 24h pela Graber
Siemens;
4. O Work Place Funchal apresenta sistema de gravação de imagens
24h pelo CFTV com cadastro de visitantes e condôminos do prédio e,
externamente, monitorado por uma central 24h sendo que as
imagens são confidenciais e sigilosas nas formas da lei.
5. O estacionamento de veículos localizado no térreo será destinado
exclusivamente aos condôminos em todos os dias da semana, 24
horas por dia;
6. O portão do 1º subsolo é fechado, todos os dias, a partir das
19:00h. Neste caso, condôminos farão à utilização da entrada da
recepção.
7. Os visitantes e prestadores de serviço que necessitarem visitar o
prédio a partir das 19h, poderão fazê-lo, mediante prévio
comunicado, em papel timbrado da empresa, com data e horário,
nome dos envolvidos, informações estas que será levada ao
conhecimento da equipe de segurança e estacionamento;
8. As saídas e entradas de visitantes e condôminos após as 19:00h,
dar-se-á somente pela recepção;
9. É vetada a entrada no edifício de entregadores e motoboys a partir
das 19:00h. Caso seja necessária a utilização destes serviços, a
entrega deve ser feita na recepção;
10. A preferência de utilização do estacionamento será dos
condôminos do Work Palce Funchal.
11. O Work Place funchal possui sala de controle com visão global do
edifício (andares, subsolo, cobertura e elevadores) através de câmera

e vídeo CFTU;
Todas as medidas aqui adotadas são necessárias à segurança de
todos os usuários do Work Place Funchal.
Agradecemos antecipadamente a colaboração e nos colocamos à
disposição para maiores informações e sugestões, para que possamos
dar continuidade à melhoria constante da segurança aos usuários do
Work Place Funchal.
Atenciosamente
Marco Dal Maso
Mario Dal Maso Empreendimentos Imobiliários Ltda.

