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Informativo aos Senhores Hospedes 

 
01 - Informamos que a Casa Amarela fica dentro do Campus da Fiocruz. End: Av. Brasil, nº 
4.365 – Manguinhos – Rio de Janeiro – Cep: 21040-900. Tel: (21) 2564-4594. Ao chegar na 
portaria, solicite ao vigilante de plantão que indique o caminho. 
 

02 - Informamos que o seu Nome, Período e o respectivo Quarto no qual ficará hospedado se 
encontra afixado no quadro de chegada de hospedes que fica na parede ao lado da porta de 
entrada da Sala de TV. 
 

03 - É PROIBIDO levar a chave do quarto. Caso os senhores (as) tenham que sair/se 
ausentar do ambiente da Casa Amarela, favor deixar a chave no quadro de chaves que se 
encontra atrás da porta da cozinha da sala de TV. 
 

04 - É PROIBIDO fumar dentro dos quartos, INCLUSIVE no banheiro do mesmo. 
 

05 - É PROIBIDO deitar, retirar travesseiros, lençóis, colchas e jogos de toalhas das camas 
vizinhas, pois as mesmas se encontram reservadas para a chegada de outros hospedes. 
 

06 - Favor, levar ao conhecimento da Administração qualquer irregularidade ocorrida nas 
dependências da Casa Amarela, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis. 
 

07 - Informamos que o valor das diárias será cobrado de acordo com o período reservado. 
Salvo quando comunicado previamente com no mínimo 05 dias de antecedência sobre 
qualquer alteração no período. 
 

08 - Informamos que não Hospedamos Crianças (0 a 17 anos).    
 

09 – É PROIBIDO animais de estimação. 
 

10 - Informamos que NÃO disponibilizamos sabonetes e pastas de dentes.  
 

11 - Comunicamos que será cobrada uma taxa sobre qualquer dano ou avaria que 
aconteçam com as roupas de cama e banho.  Ex: (Riscar de Caneta, Queimadura de 
Ferro de Passar, Mancha de Tintura de Cabelo, Mancha de Gordura, Maquiagem e 
outros). Ressaltamos que está disponível na lavanderia máquina de lavar, ferro elétrico 
e tábua de passar. 
 

12 - Os pertences dos hóspedes (perdidos ou esquecidos) na Casa Amarela, serão guardados 
pelo prazo máximo de 02 meses, ficando a Casa Amarela livre para dar o destino que achar 
conveniente após esse período. 
 

13 - As visitas deverão ser recebidas nas áreas comuns da Casa Amarela (Sala de 
Convívio/TV e/ou Pátio Interno) e só poderão se dirigir aos apartamentos com prévia 
autorização da administração. 
 

14 - Para lavar roupas, cada Hospede deverá trazer o seu Sabão. 
 

15 - A Casa Amarela disponibiliza roupa de Cama e Banho (Já incluso na diária). 
 

16 - A Casa Amarela e um ambiente coletivo, por isso, respeite e colabore com os colegas de 
quarto e com os colegas dos outros quartos. PRESERVE O SILÊNCIO no horário noturno.  
Contamos com a colaboração e compreensão de todos.  
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17 - A Casa Amarela NÃO possui serviços adicionais (Servimos somente o programado). 
 

18 - É PROIBIDO levar Comida para os quartos. A Casa Amarela dispõe de copa para 
hospedes. 
 

19 - As refeições devem ser consumidas no local em que são servidas. É PROIBIDO retirar 
quaisquer alimentos das refeições (Café, Almoço e Lanche) e levar para o quarto. 
 

20 - O Pagamento das diárias só poderão ser efetuadas em DINHEIRO ou por pagamento de 
GRU (Guia de Recolhimento da União). 
Caso, desejem efetuar pagamento por GRU, favor nos comunicar e informar o CPF para que 
possamos emitir. Lembramos que o pagamento da mesma deverá ser efetuado somente no 
Banco do Brasil.  (Não aceitamos Cartões).  
 

21 - Pedimos o favor de não jogar comida dentro da pia. Os restos de comida devem ser 
jogados na lixeira, quanto aos pratos e talheres pedimos que coloquem os pratos empilhados 
um em cima do outro e os talheres dentro da pia. 
 

22 - Para hospedes estrangeiros o valor das diárias deverá ser pago integralmente em dinheiro 
na chegada a Casa Amarela. 
 

23 – A Casa Amarela é monitorada por sistema de câmeras. 
 

24 – Os Quartos são coletivos (04 Camas por quarto) separados entre homens e mulheres. 
 

25 – A Casa Amarela não se responsabiliza por objetos de valor deixados nos apartamentos. 
A guarda dos mesmos é de responsabilidade exclusiva do hospede/proprietário.  
 

26 - Os Quartos possuem cama de solteiro, armários, ar-condicionado, frigobar e banheiro.  
 

27 - As diárias são iniciadas e finalizadas as 12:00 horas. 
 

* HOSPEDES QUE CHEGAM ANTES DAS 12:00H NÃO 
TEM DIREITO AO CAFÉ DA MANHÃ. 
 

* HOSPEDES QUE IRÃO SAIR ATÉ AS 12:00H NÃO TEM 
DIREITO AO ALMOÇO. 
 

28 - De segunda a sexta são servidos café da manhã e lanche. 
Sábados, domingos e feriados são servidos café da manhã, almoço e lanche. 
 

29 - O Período máximo de permanência é de 45 dias. 
 

30 - Para efetuar reservas On-Line Acesse: http://www.sch.fiocruz.br/reserva  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sch.fiocruz.br/reserva
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31 - Horários das Refeições 
 
Café da Manhã: 
Segunda a Sexta – 07:00 as 09:00hs 
Sábados Domingos e Feriados – 08:00 as 10:00hs 
 

Almoço: 
Sábados, Domingos e Feriados – 12:00 as 13:00hs 
 

Lanche: 
18:00h as 19:00h. 
 

Obs: Seja solidário, lembre-se que além de você, outras pessoas também irão se servir. 
Respeite a quantidade indicada para cada hospede.  
 

32 - Acesso a Internet Wireless 
 

.VISITANTES Senha:  
(ABERTA) NÃO TEM SENHA 

 
 

33 - Valor da diária 
 

Segunda a Sexta R$ 100,00 
Sábados, Domingos e Feriados R$ 110,00 
 

Estamos recebendo pagamento somente em DINHEIRO ou por pagamento de GRU (Guia 
de Recolhimento da União). 
Caso, desejem efetuar pagamento por GRU, favor nos comunicar e informar o CPF para que 
possamos emitir. Lembramos que o pagamento da mesma deverá ser efetuado somente no 
Banco do Brasil.  
 
34 – Agência Bancária: A Fiocruz dispõe APENAS de uma agência do Banco do Brasil, e 
terminais eletrônicos do mesmo em alguns locais dentro do Campus. 
 
 
Atenciosamente, 
A Administração 

Tels: (21) 3885-1751 / 3836-1142 

e-mails: 

casaamarela@fiocruz.br 

wellington.luis@fiocruz.br 
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