
Recomendações Importantes   
 

Visando a Preservação Patrimonial e o Respeito à Vida de nossos Clientes, as 
seguintes orientações devem ser cumpridas: 
 

 

Basta apertar o botão uma vez para chamar o elevador para subir ou descer. Do 
lado de dentro, aperte apenas o andar de destino. 

 

Caso as portas continuem fechadas no destino, apertar o botão “abrir portas”. Se 
isto não funcionar acionar o intercomunicador ou alarme. Em nenhuma hipótese 
tentar abrir as portas ou sair de dentro do compartimento por conta própria. A 
recomendação também serve para paradas entre andares. 

 

Cuidado com roupas e objetos que possam se enroscar nas portas. A medida 
vale para a entrada e a saída da cabina e pavimentos. 

 

Orientar Crianças a só usar o elevador acompanhadas por um adulto responsável. 
Animais quando em trajeto devem ser carregados nos braços. 

 

Esteja sempre atento ao embarcar, verificando se o elevador está no local 
solicitado. No Desembarque do elevador, prestar atenção ao nível da cabina em 
relação ao pavimento. Estes devem estar alinhados. 

 

Não jogar água nos corredores do prédio. Ao entrar no vão do elevador, a água 
provoca danos elétricos. 

 

Ao transportar objetos pesados, respeitar a capacidade de carga do elevador 
definida pelo fabricante. No caso de pessoas, respeitar a lotação recomendada. 

 

Em caso de incêndio, não tentar usar o elevador. Utilizar as escadas de 
emergência. Se já estiver nele, acionar o alarme ou o intercomunicador, sentar-se 
no assoalho e procurar manter a calma. É proibido fumar no interior da cabina dos 
elevadores (Lei Federal 9.294/96 de 15/07/96). 
 

 

 

Caso alguém fique preso no elevador, há somente duas opções de socorro: Pode-
se acionar o Corpo de Bombeiros ou a Assistência Técnica da Clareon. 
Funcionários do condomínio e usuários que não possuírem registro de treinamento 
sobre procedimentos de Resgate estão proibidos de fazê-lo. 
 

 

 

Apenas pessoas ou empresas credenciadas pela mantenedora podem fazer 
reparos e intervenções técnicas programadas nos elevadores. É proibido o acesso 
de terceiros aos ambientes restritos destinados ao Elevadores (Casa de Máquinas, 
Caixa de Corrida e Fundo do Poço).  

Conforme Lei nº 11995- Decreto nº 36.434 de 04/10/96: 
 

É Vedado, sob pena de multa, qualquer forma de discriminação em virtude 
de raça, sexo, cor, origem, razão social, porte ou presença de deficiência 
física e doença não contagiosa por contato social, no acesso aos 
elevadores do edifício. 

 

www.clareonelevadores.com 


