
Senhores Associados

Vimos pelo presente informar que as áreas comuns (churrasqueira e salão de festas) já estão
disponíveis para reserva de eventos para os meses de, Novembro, Dezembro e Janeiro.

As reservas estão disponíveis em nosso aplicativo e portal e é muito fácil
para ter o acesso. Ao acessar o aplicativo será possível efetuar o login
utilizando suas conta Google ou Facebook. Para que o sistema permita
seu acesso utilizando essas opções é necessário que o e-mail vinculado
em seu cadastro com a administração seja o mesmo utilizado para
acesso a essas contas, caso apresente alguma falha no login, entre em
contato conosco e solicite a atualização do seu cadastro para que seja
vinculado esse e-mail adicional. Através dessa opção não é necessário
definir uma senha para o acesso, pois serão utilizados os mesmos dados
de login da sua rede social.

Clicando em ‘Entrar com e-mail‘ você poderá utilizar um e-mail e senha
específicos para o login, esse e-mail também deve estar previamente
vinculado em seu cadastro com a administradora para que seja possível
efetuar o acesso. Caso esse seja seu primeiro acesso, será solicitado que
você confirme uma senha para o login. Após a confirmação da senha
você receberá na caixa do e-mail cadastrado um aviso de confirmação
do acesso. Para dar sequencia no login e finalizar o processo, basta que
você confirme o cadastro (sem a confirmação o sistema não permitirá o
acesso as informações até que seja efetuada a validação da conta).A
senha definida poderá ser alterada através da função ‘Esqueci minha
senha‘, que estará disponível apenas na tela dos logins realizados em
‘Entrar com e-mail‘:

ACESSO AS FUNCIONALIDADES: Após efetuar o login, será possível ter
acesso a diversas facilidades, como:2ª via de boleto: acesso simplificado
a segunda via de boleto da taxa condominial, sem necessidade de ligar
ou enviar e-mails; Copiar linha digitável do boleto: para que o
condômino possa pagar o boleto no aplicativo do banco de sua escolha,
evitando viagens indesejadas a lotéricas e caixas eletrônicos; e ainda
reservar as área comuns, basta para isso, acessar o aplicativo e clicar no
ícone “reservas de Áreas comuns” escolher qual a área você quer,
depois o dia, e pronto!

Obs: Você pode ainda ficar na fila de espera caso se o dia que você
escolheu já estiver reservado, mas aí você só terá direito se a pessoa
que reservou antes desistir da reserva.


