5. Os móveis, utensílios e aparelhos domésticos devem ser manuseados com zelo e cuidado. Caso
venha ocorrer dano a algum desses itens, solicitamos que se informe à pessoa responsável pelo
apartamento. Visando a que todos sejam abençoados, pedimos que você zele por tudo que usar,
observando limpeza e boa conservação.
6. Caso haja crianças, é importante que os pais tenham cuidado dobrado com as janelas, que não
possuem proteção, para evitar acidentes graves e/ou fatais.
7. Não é permitido o uso de bebidas alcoólicas, cigarros, ou coisas que venham afetar a moral e o bom
testemunho cristão. Os missionários devem sempre ter o cuidado de estarem trajados adequadamente.
8. O missionário poderá fazer uso do telefone, anotando sempre no livro de chamadas. As ligações
serão debitadas do sustento, via APMT. Podem-se fazer ligações locais e DDD.
9. Pedimos também que sejam observados os horários do condomínio, evitando o uso da máquina de
lavar roupas, aparelhos sonoros, TV, e conversas em alto volume depois das 22h00.
10. É válido lembrar que o prédio possui piscina. Os hóspedes poderão fazer uso desde que observem
as normas do condomínio.
11. O apartamento é de uso exclusivo dos missionários da APMT. Nenhuma pessoa que não seja
membro da Agência poderá usá-lo, conforme determinação regimental.
12. O missionário não poderá chegar de última hora, sem reserva feita, e fazer uso do apartamento,
pois temos um cronograma a cumprir. A APMT não se responsabilizará pela hospedagem daqueles
que chegarem ao local sem aviso prévio. Situações emergenciais estarão sujeitas à disponibilidade de
vagas.
 É VEDADO deixar qualquer pertence no local. O apartamento não tem espaço disponível para
armazenagem de malas, caixas, sacolas dentre outros. A APMT tem um quadro de com mais de 100
missionários e não temos condições de guardar volumes e objetos, mesmo porque não há espaço para
isso.
Obs.:
a) O apartamento está sob a direção da Missionária Lisiene Miranda, que reside no local e poderá
assessorá-lo no que for possível (11) 98335-4447, apto: 2294-2474. O endereço do apartamento é Rua
José Tavares de Siqueira, 123, bloco B, apto 71, Tatuapé, CEP 03085-030, São Paulo – SP.
b) O trajeto: estando no Terminal Rodoviário Tietê, tomar o metrô sentido Jabaquara e descer na
estação Sé. Na estação Sé, tomar o metrô sentido Corinthians-Itaquera e descer na estação Carrão.
Saindo da estação Carrão, ir até a Avenida Celso Garcia, tendo como referência o Hospital Municipal
do Tatuapé (dentro do metrô, acima das portas, existe um mapa com as estações).
c) O contato, para reservas, pode ser feito via telefone (11) 3207-2139 ou E–mail: rh@apmt.org.br

71

