
O conteúdo mais completo do 
mercado imobiliário no seu 

celular ou no seu computador.

A EM CASA COM VOCÊUNIHAB 

GARANTA SUA INSCRIÇÃOGARANTA SUA INSCRIÇÃO

TOTALMENTE GRATUITOTOTALMENTE GRATUITO
PORTAL DO CONHECIMENTO IMOBILIÁRIO

BARULHOS E RUÍDOSBARULHOS E RUÍDOS
AS VEZES NÃO PERCEBEMOS, 
MAS INCOMODA!

AS VEZES NÃO PERCEBEMOS, 
MAS INCOMODA!

Nesse momento, muitos moradores estão realizando 
trabalhos importantes em suas unidades.

Alguns estão trabalhando, estudando, fazendo 
reuniões, realizando atendimentos a distância e 
inúmeras outras tarefas.

Percebam que barulho não é só depois das 22 horas 
e antes das 7 da manhã, durante o dia muitos vizinhos 
podem estar em plena atividade.

Então vamos redobrar os cuidados?
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CUIDADOS REDOBRADOS COM:CUIDADOS REDOBRADOS COM:

LEMBRE-SELEMBRE-SE

•  Conversas MUITO animadas;

•  Música alta;

•  A live do meu artista preferido com som muito elevado;

•  Pessoinhas de qualquer idade pulando, correndo, 

   gritando ou empurrando objetos pelo chão;

•  Querer ouvir a TV da sala na casa toda, ou seja, “naquele” volume;

•  Nossos sapatos barulhentos;

•  Quando precisamos arrastar aquele móvel, “bem rapidinho” tarde da noite;

•  Quando vou tocar uma musiquinha depois das 22 para espantar a insônia;

•  Quando lembro tarde da noite que não terminei de bater a roupa na máquina;
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OK! Sabemos que estamos em casa, esse isolamento está demorando mais do que 
imaginávamos, mas estamos juntos nessa!

Vamos cuidar um do outro e respeitar todo mundo, que tudo vai dar certo!
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Das 22h até 7h – silêncio de meditação
Das 7h até 22h – cuidar e respeitar para viver bem com todo mundo!
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UMA CAMPANHA DO 
www.secovipr.com.br

APROVEITE ESTE TEMPO PARA APRENDER NA MELHOR 
UNIVERSIDADE DA HABITAÇÃO DO BRASIL
www.unihab.com.br
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