
PREPARE SEU IMÓVEL 
PARA CURTIR MELHOR 

A ESTAÇÃO. 
 SE LIGA NESSE 

CHECKLIST 
DE RESPONSA 

QUE PREPARAMOS.



FAÇA A REVISÃO 
HIDRÁULICA DO IMÓVEL 
Não seja surpreendido com problemas 
hidráulicos durante o verão. Se 
preferir, chame um profissional para 
fazer uma revisão das instalações 
do imóvel. Ele possui aparelhos e 
conhecimentos específicos para 
identificar possíveis vazamentos e 
outros pontos de melhoria que muitas 
vezes os moradores não conseguem 
notar.

RESOLVA VAZAMENTOS, 
REGULE BOIAS E CONEXÕES 
‘Pinga-pinga’, fios de água escorrendo 
pelo encanamento e bóias 
desreguladas geram gasto excessivo 
de água e podem comprometer 
sua reserva, além de desperdiçar 
um recurso que é tão importante 
para nossas vidas. Todos esses itens 
precisam de ajustes periódicos para 
que funcionem adequadamente. 

HIGIENIZE A 
CAIXA D’ÁGUA: 
Esta medida é importante para 
garantir que a água armazenada 
nas caixas das nossas casas e nos 
comércios esteja limpa, livre de 
contaminações. Após a higienização, 
feche adequadamente a tampa da 
caixa d’água para que não entrem 
insetos ou qualquer tipo de sujeira.

ABASTEÇA CISTERNA 
E CAIXA D’ÁGUA 
Com a chegada dos turistas e o 
aumento da população na região, o 
consumo de água também se eleva. 
Por isso, mantenha cisterna e caixa 
d’água cheias. A reserva de água ajuda 
a manter nossos imóveis abastecidos.

LIMPE A CAIXA DE GORDURA 
Este reservatório serve para impedir 
que a gordura proveniente de 
pias, por exemplo, se acumule em 
tubulações, gerando problemas como 
escoamento lento da água, mau 
cheiro em ralos e transbordamento 
dos resíduos, além de atrair pragas. 
A caixa acumula resíduos e, por isso, 
precisa de limpeza periódica para 
funcionar corretamente e evitar 
extravasamentos.

CONTROLE OS HÓSPEDES 
EM SUA CASA OU POUSADA 
Receba somente o número adequado 
de pessoas para a capacidade do 
imóvel para não comprometer sua 
reserva e consumo de água durante 
a alta temporada.

CONTINUE 
SE CUIDANDO. 

O CORONAVÍRUS 
AINDA CIRCULA 

POR AÍ!

APONTE A CÂMERA 
DO SEU CELULAR 

PARA O CÓDIGO ACIMA 
e se ligue na batida 

que é a cara da estação: 
é o funk da Prolagos 
trazendo informação 
para o nosso verão!


