TUTORIAL PARA UTILIZAÇÃO PELA PRIMEIRA VEZ DA ÁREA EXCLUSIVA DOS MORADORES
1º Passo. Acesse www.gr.com.br
2º Passo. Clique em condomínios (ícone abaixo)

3º Passo. Clique em área exclusiva dos moradores (ícone abaixo)

4º Passo. Inserir seu e-mail conforme ilustração abaixo. Obs.: Se estiver na dúvida se tem ou não e-mail cadastrado junto à GR, tente se
cadastrar no site com o e-mail pretendido antes de contatar a administradora. Uma mensagem será enviada à sua caixa de entrada
informando que você não tem e-mail cadastrado ou então, você receberá uma mensagem direta com o link da efetivação, o que significa,
neste último caso, que o e-mail informando no site é o mesmo cadastrado na administradora e portanto, apto à conclusão do processo
com sucesso. Se não tiver e-mail cadastrado junto à administradora, o morador não ira conseguir o acesso. Desta forma, será necessário enviar
e-mail para cadastro@gr.com.br, informando: Nome completo, inquilino ou proprietário, nome do condomínio, unidade, e-mail e telefone. Receberá,
após isso, e-mail da GR informando que o cadastro foi concluído com êxito. Após isso, digite o e-mail e clique em entrar.

5º Passo. Após digitar o e-mail e clicar em entrar, aparecerá a tela abaixo, solicitando a nova senha, que poderá ser qualquer combinação de livre
escolha do morador. Logo em seguida digite a senha novamente no campo "Confirme a senha" e clique em entrar

6º Passo. Após clicar em entrar, vai aparecer a tela abaixo.

7º Passo. Acesse sua conta de e-mail para ler o e-mail enviado pela administradora. Em tal e-mail, haverá um link (endereço de site) que poderá
ser clicado ou então, copiado e colado no endereço do seu navegador. Feito isso, seu acesso estará completo. Veja abaixo o conteúdo do ultimo
e-mail a ser recebido pelo morador e último passo para conclusão do processo para acesso à área exclusiva:
Confirme seu cadastro
Você está recebendo este e-mail para confirmar seu cadastro no site GR Assessoria Especializada Ltda.. Para confirmar acesse o link (ou copie e
cole na barra de endereço do seu navegador ):
https://grcondominios.superlogica.net/clients/areadocondomino/publico/confirmacaoativa?token=458fbcbd17af3a12d3288f9e2c8f2bd8bfsdfdfs5

