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________________________

INSTALAÇÃO DE INTERNET NO CRUSP 
FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA EM APARTAMENTOS

Nós, ______________________________________________________________,

___________________________________________________________________

____,______________________________________________________________

___  moradores  do  Bloco  ______,  apartamento  ________  ,  telefones  celulares:

________________________ / _____________________ / ___________________

informamos que não estamos presentes  no CRUSP nesse momento.  Para  não

prejudicar o andamento das obras de instalação da internet no Bloco, autorizamos o

acesso de servidores  da empresa responsável  pelas  obras,  acompanhados  por

servidores da Seção De Zeladoria e Manutenção da SAS para que possam ser

realizados os furos necessários nas paredes e também a passagem dos cabos

irradiantes.

Indicamos ________________________________________________________ do

Bloco _____, Apto ______, Celular _________________, para acompanhar esse

acesso.

(   ) Informamos que existe “chave reserva” de acesso ao apartamento disponível

na Seção de Zeladoria e Manutenção e poderá ser utilizada para o acesso

(   )  Informamos  que  não  existe  “chave  reserva”  de  acesso  ao  apartamento

disponível na Seção de Zeladoria e Manutenção e autorizamos que a fechadura

seja trocada permitindo o acesso. Estamos cientes de que cópia da nova chave

ficará disponível na Seção de Zeladoria e Manutenção para retirada dos moradores

do apartamento

 OBS.: A ciência abaixo de pelo menos um dos moradores do apartamento valerá
como assinatura do documento de autorização.

(  )  Estou (Estamos) ciente(s) e de acordo com o documento de autorização. (Informar
nome(s) de quem está(ão) se responsabilizando pela autorização)

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________

_____________________________________________
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