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Dicas especiais para seu Carreto
Mudar de casa pode ser uma aventura cansativa caso não contrate uma consultoria
especializada no assunto ou tome alguns cuidados, mesmo um simples carreto de
curto trajeto pode ser problemática nesse artigo darei algumas dicas para que você
tenha sucesso na sua mudança.
Regras de condomínio: Procure saber junto ao sindico do seu destino o estatuto do
condomínio para saber as regras de dia e horários permitidos para mudanças.
Registre danos de sua casa: Se você morava de aluguel faca um relatório das
condições que você deixou o imóvel inclusive com fotos.
Serviços: Programe a transferência ou desligamento de serviços como internet TV a
cabo e telefone.
Empresa de Mudança / Caminhão: Decida se você vai fazer a mudança você mesmo
ou contratar uma empresa de mudança, caso descida fazer por si próprio tenha
cuidado na escolha do caminhão, pois um tamanho inadequado você terá que fazer
mais de uma viajem.
Separe Caixas: Supermercados sempre têm caixas sobrando, procure adquirir as caixas
mais resistentes, caso tenha um amigo que se mudou recentemente peça algumas
caixas emprestadas.
Doe ou venda inutilidades: Se você tem algo que não tem certeza se precisa ou está
muito velho e precisa comprar um novo, chegou uma boa hora de se decidir, evite
pagar para transportar algo desnecessário mesmo que você mesmo faça sua mudança
evite gastar com transporte algo que em breve não ira ser mais útil.
Pequenas cargas: Se você está visitando regularmente o local para onde vai se mudar
sempre que puder leve o que puder em seu próprio carro.
O que levar primeiro: Uma mudança sempre começa com os itens que você não está
usando atualmente, ( roupas sazonais, equipamentos esportivos, livros, mobília de
quarto de hospedes etc)
Organização de caixas: Sempre coloque as caixas de livros e material pesado no chão
de modo que as caixas mais leves possam ficar em cima.
Peças Frágeis: Encontre um lugar para itens frágeis de modo que não corra risco de
quebrar.

Transporte de alimentos: Tente separar os produtos perecíveis dos não perecíveis
esses últimos caso estejam abertos deverão ser jogados fora na medida do possível.
Embalagem para Bikes: Visite uma loja de bicicletas e peça ou compre uma caixa para
embalar sua bicicleta (s).
Organize a ordem: Procure levar os itens dos cômodos dos fundos primeiros para que
eles não atrapalhem a passagem durante a mudança.
Bujão de gás: Nunca transporte botijão de gás durante a mudança alem de proibido
pela legislação brasileira existe o risco de acidentes graves.
Mude as fechaduras: Assim que chegar na sua nova casa troque as fechaduras por
segurança.
Montagem de Móveis: Cheque se com muito cuidado se precisa desmontar algum
móvel, pois alguns móveis não passam diretamente por portas e escadas, caso não
consiga contrate um profissional.
Conheça as redondezas: Faça um tour nas redondezas de onde vai morar para
descobrir o comercio local (padarias, mercados, ferramentas, matérias para
construção ) e principalmente os serviços delivery. Você pode precisar.
Essas dicas poderão fazer o dia da sua mudança um dia um pouco mais tranqüilo com
grandes possibilidades de não ocorrer problemas quando pedir um carreto.

Erros ao preparar um carreto para mudança residencial ou comercial
A maioria de nós já passou pelo processo de fazer um carreto ou mudança, pelo menos
uma vez ao longo de nossas vidas. No entanto, por alguma razão, continuamos a
cometer os mesmos erros.

Erros mais Comuns:
•

Não checar a procedência da empresa que você escolheu para seu carreto.
Sempre que possível verificar a procedência da empresa que você contratou
para fazer o seu carreto.

•

Não Economizar com embalagens.
Caixas e jornal são fáceis de encontrar, e muitas vezes gratuitamente.
Disponibilizar um tempo extra na procura pode poupar dinheiro nas
embalagens.

•

Embalar itens pesados em caixas grandes.
Lembre-se, os itens mais pesados deve sempre ir em caixas menores caso você
mesmo tenha que embalar!

•

Não calcular o espaço livre na sua casa nova.
Seria extremamente complicado descobrir que seus móveis não cabem na
porta da frente!

•

Embalagem de materiais inflamáveis, explosivos ou corrosivos.
De uma atenção especial a esse tipo de produto para evitar acidentes

•

Checar detalhes do contrato com a empresa de carreto.
Saber o que existe no contrato é essencial, pois podem acontecer problemas.

•

Não etiquetar todas as caixas.
Sempre etiquete as caixas e se possível inclua instruções de como manusear
(frágil, eletrônicos etc), alem do cômodo que pertence

•

Seja gentil e prestativo com quem esta fazendo seu carreto
Quer sejam profissionais ou não, sempre que possível os trate com gentileza
pois eles são os responsáveis pelo transporte dos seus pertences.

•

Não discriminar o que vai ser mudado
Sempre discrimine tudo o que vai ser mudado para a empresa de mudança,
pois o caminhão enviado sempre é calculado em função dessa relação.

Esses são os erros mais comuns, mas a atenção com sua mudança é essencial para o
sucesso do seu Carreto .

