
 
" LA CISPLATINA "  -  APARTAMENTO RIO DE JANEIRO 

 
Avda. Nossa Senhora de Copacabana No.1138 - "Chateau de Marseille" - Ap.1201 -  esquina Rua 

Almirante Gonçalvez - Posto 5 - Copacabana - CEP 22060-002 - Rio de Janeiro - Brasil 
 
Apartamento em frente de 2 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, área de serviço, totalmente 
mobiliado. Prédio com elevadores social e de serviço, portaria 24 horas, localizado em 
Avenida a 150 metros da Praia de Copacabana Posto 5. Onibus na porta, Estaçao de Metro 
Station 400 metros e 10 blocos de Ipanema. 
 

PORTUGUES - Regras da casa 
 
Este apartamento foi projetado para uso por seus proprietários, amigos, familiares e aqueles que 
querem alugá-lo para desfrutar, com o maior respeito, a beleza desta cidade, sua cultura, seu 
povo.   
 
Contamos com a sua cooperação nos seguintes aspectos:   
 
1 - Respeitar as regras do edifício, usando os elevadores de forma adequada e evitar perturbar os 
vizinhos com ruídos ou a presença de estranhos.   
 
2 - A Lei do Silêncio no Brasil e do Estatuto do Condominio não permitem música ou ruídos a 
partir de 22 horas às 9 horas. No tempo permitido, o ruído não deve deixar as paredes do 
apartamento.   
 
3 - Verifique se todas as luzes, ar condicionado, ventiladores, torneiras, são devidamente 
desligados em todas as vezes que deixar o apartamento.   
 
4 - Certifique-se de fechar todas as janelas ao sair do apartamento porque a chuva pode ocorrer a 
qualquer momento e danificar o piso, móveis e eletrodomésticos.   
 
5 - Use toalhas adequadamente, nao como tapetes e os lençóis da casa para evitar danos 
desnecessários, mesmo quando lavar roupas.   
 
6 - Este apartamento é uma casa de família, que contém obras da cultura brasileira e uma 
biblioteca de interesse geral foi gerada com a contribuição de diferentes hóspedes.  
Também é sua casa e sua contribuição é bem-vinda !! 
Por esta razão, é importante receber os seus comentários sobre a sua estadia no livro "La 
Cisplatina - Rio de Janeiro".   
 
7 - Rede Wifi é chamada Copacabana 1238 e a senha é Copa2013.  Para usar o Smart TV deve 
ligar a TV e o aparelho NET.   
 
8 - No caso de quaisquer dificuldade, por favor entre em contato com as seguintes pessoas:   
 
Thiago Pennafort Boga Telefone: (21) 97.446-6.622  Mail: tpennafort@gmail.com  
Gaston Scayola       Mail: gastonscayola@hotmail.com 
 
Outras informações úteis em www.lacisplatina.com e nas guias turísticas que estão no armário da 
sala. 
 

* * * * * 



	


