CHECKLIST MUDE VERDE
1 Planeje
1.1 Prepare-se
1.1.1 Caderno
1.1.1.1 Vai ser seu maior amigo. Você irá tomar nota de tudo, fornecedores,

endereços, ideias. Essencial
1.1.1.2 Especial atenção com suas contas. Anote preços e data de
pagamentos para manter as despesas em ordem. Serão muitos fornecedores e prazos
1.1.2 Bloco
1.1.2.1 Sua versão móvel do caderno. Para caber no bolso. Canetinha ou
lápis acoplado
1.1.3 Celular c/camera
1.1.3.1 Você vai ver um anúncio, um móvel, uma loja que quer
registrar. Melhor que escrever é sacar o celular e tirar uma foto. Bom também para gravar
notas em vez de escreve
1.1.4 Trena
1.1.4.1 Essencial. Você irá precisar tirar medidas e checar se aquele móvel
incrível cabe naquele cantinho

1.2 Selecione sua nova casa
1.2.1 Considere
1.2.1.1 Tamanho
1.2.1.1.1 Planeja aumentar família?
1.2.1.2 Bairro
1.2.1.2.1 Proximidade trabalho
1.2.1.2.2 Facilidade condução
1.2.1.2.3 Escola das crianças
1.2.1.2.3.1 Selecione
1.2.1.2.3.1.1 Proximidade
1.2.1.2.3.1.2 Leve as crianças
1.2.1.2.3.1.3 Teste de admissão?
1.2.1.2.3.1.4 Cheque e separe documentação
1.2.1.2.4 Pergunte aos vizinhos antes de decidir
1.2.1.3 Preço
1.2.1.3.1 Aluguel/compra
1.2.1.3.2 Reformas?
1.2.2 Compartilhe a decisão com a família

1.3 Desenhe sua nova casa
1.3.1 Se você tem uma casa em vista, veja se o proprietário tem uma planta. Se
não, meça tudo

1.3.2 Faça um croquis
1.3.3 Meça comprimento e largura de cada cômodo
1.3.4 Talvez você precise de um transferidor (lembra? Tem em papelaria) para

medir ângulos não retos
1.3.5 Não esqueça de marcar portas e janelas, inclusive altura do chão
1.3.6 Fotos de celular podem ajudar muito
1.3.7 Existem programas de celular e computador que podem ajudar. Veja no
nosso site
1.3.8 Ande sempre com as medidas com você. Você ira usar muito!
1.3.9 Preste atenção nas condições de acesso a nova casa. Seus móveis entrarão
por todas as portas? Será preciso serviços especiais de desmontagem/içamento?

1.4 Primeira lista - Minhas Coisas
1.4.1 Você ira fazer várias listas, mas a mais importante é a primeira. Liste tudo

que você tem
1.4.2 Percorra cada um dos cômodos
1.4.3 Liste todos o móveis / Eletrodomésticos
1.4.4 Meça tudo
1.4.5 Primeira decisão - Marque o que você não vai levar
1.4.5.1 Cabe? Se você já sabe para onde vai e tem uma planta, cheque
1.4.5.2 Tem alguém da família/amigos que gostaria? Marque o nome
1.4.5.3 Se não marque apenas descartar
1.4.6 Cheque se será preciso mais móveis
1.4.6.1 Este móveis precisam estar instalados antes da mudança?
1.4.7 Marque se precisa de desmontar para transporte
1.4.8 Estime quantas caixas você vai precisar para cada cômodo
1.4.8.1 Não se preocupe com precisão. Depois você irá aprimorar este
número
1.4.9 Atribua valores específicos itens que serão transportados ou armazenados,
tendo em vista a garantia de indenização, de acordo com as normas gerais de seguro

1.5 Marque a data da mudança
1.5.1 Certifique-se que toda a família terá disponibilidade, sem provas, reuniões de

trabalho, viagens, médicos, e outros compromissos na semana definida
1.5.2 Avise familiares, amigos, chefes e empregados
1.5.3 Confirme restrições a mudança no local de retirada e entrega para marcar o
dia
1.5.3.1 Atenção a feiras livres, área de lazer que bloqueiam acessos, etc.
1.5.4 Mudanças fora do período de dezembro a março são mais baratas
1.5.5 Mude em dias de semana e use os finais de semana anteriores e posteriores
para embalar/desembalar

2 De 5 a 8 semanas antes
2.1 Distribua o trabalho
2.1.1 Defina distribuição de tarefas pela família

2.1.1.1 Mostre a todos os tamanhos das tarefas pela frente
2.1.1.2 Faça com que cada um se comprometa com o que estiver ao seu
alcance

2.1.2 Gerencie

2.2 Cheque serviços para serem feitos antes da mudança
2.2.1 Pintura?
2.2.2 Hidráulica?
2.2.2.1 Cheque o consumo de água últimos 3 meses
2.2.2.2 Se o imóvel estiver vazio, ligue a água da rua, feche todas as torneiras

e cheque se o relógio ainda gira. Sinal de vazamento
2.2.2.3 Ligue depois as torneiras e acione descarga para checar se há
problemas de entupimento
2.2.3 Elétrica?
2.2.3.1 Verifique estado do quadro de luz, fiação ou melhor: chame um
eletricista
2.2.4 Sinteco?
2.2.5 Telhado?
2.2.6 Limpeza caixa d´ água?
2.2.7 Dedetização (ratos, cupins, baratas)
2.2.8 Fornecimento de gás

2.3 Cheque quais provedores de telefonia, cabo e web estão
disponíveis na casa ou na região
2.4 Defina água potável: Filtro? Garrafão?
2.5 Animais?
2.5.1 Cheque regras especiais no novo endereço
2.5.2 Reserve hospedagem para semana da mudança
2.5.3 Tenha certeza de ter coleira com identificação

2.6 Organize-se. Em cada cômodo...
2.6.1 Liste o que você não vai levar
2.6.1.1 Doe
2.6.1.1.1 Amigos
2.6.1.1.2 Conhecidos
2.6.1.1.3 Familiares
2.6.1.1.4 Entidades
2.6.1.2 Jogue fora
2.6.1.2.1 Separe para reciclagem
2.6.1.2.2 Solicite a retirada
2.6.1.2.3 Tem certeza que não quer doar?
2.6.1.3 Guarde
2.6.1.3.1 Se você tem coisas a sua casa que você quer guardar por muito tempo,
empacote estas coisas em caixas de papelão
2.6.1.3.2 Você vai precisar de guarda-móveis? Orçar
2.6.1.3.3 Você vai precisar de alugar um box para guardar caixas? Orçar
2.6.2 Liste o que vai embalar por último (uso frequente)

2.6.2.1 Banheiros
2.6.2.1.1 Roupa de banho para a última semana
2.6.2.1.2 Produtos de uso diário
2.6.2.1.3 Remédios/Primeiros socorros
2.6.2.2 Cozinha
2.6.2.2.1 Panelas e louças de uso diário
2.6.2.3 Quartos
2.6.2.3.1 Roupa de cama em uso
2.6.2.3.2 Itens de escola/trabalho de uso diário
2.6.2.4 Salas
2.6.3 Liste o que vai desembalar primeiro (uso frequente)
2.6.3.1 Caixas "Abrir Primeiro"
2.6.3.1.1 Veja o post http://mudeverde.com.br/mudancas/blog/dicas/abrir-primeiro
2.6.4 Documentos
2.6.4.1 Tenha especial atenção em começar a organizar e guardar
documentos, certidões, registros médicos, etc.

2.7 Cheque onde fica, próximo a casa nova:
2.7.1 Farmácia
2.7.2 Caixa 24 horas
2.7.3 Restaurante para almoçar/jantar no dia da mudança
2.7.4 Padaria
2.7.5 Supermercado
2.7.6 Loja de material de construção
2.7.7 Polícia/Hospital/Bombeiro
2.7.8 Pet shop
2.7.9 Feira livre
2.7.9.1 Veja as feiras mais próximas e marque o dia, para ver se não é uma

restrição para a sua mudança
2.7.10 Áreas de lazer especiais
2.7.10.1 Cheque também se existem dias em que possíveis acessos são
bloqueados por áreas de lazer

2.8 Não se esqueça de checar voltagens na nova casa e
compatibilidade com seus equipamentos elétricos/eletrônicos
2.9 Se você precisa de acesso web permanente. planeje como ele
estará disponível durante a mudança, nas duas casas
2.10 Cheque o gás de cozinha. Encanado ou bujão?
2.11 Decida quem vai embalar
2.11.1 Você mesmo
2.11.1.1 Vantagens
2.11.1.1.1 Controle
2.11.1.1.1.1 Você irá empacotar, registrar e selar sua mudança. No seu tempo e
com qualidade. Basta seguir as nossa dicas
2.11.1.1.2 Segurança

2.11.1.1.2.1 Ninguém vai cuidar melhor das suas coisas do que você
2.11.1.1.3 Custo
2.11.1.1.3.1 O preço de empacotar sua mudança com terceiros é alto. Não se

enganem com empresas que dizem que faz parte do serviço. Em
alguns casos, chega a R$ 30,00 por caixa
2.11.1.2 Desvantagens
2.11.1.2.1 Falta de prática
2.11.1.2.1.1 Empacotar com as caixas Mude Verde não é complicado. Pode ser
trabalhoso, dependendo do tamanho de sua casa e se você não
planejar corretamente. E sem dúvida é bem mais trabalhoso se
você usar caixas de papelão, que precisam ser montadas e
reforçadas e fechadas com fitas adesivas. Nossas dicas podem
ajudar você a superar sua falta de prática
2.11.1.2.2 Falta de tempo
2.11.1.2.2.1 Tempo pode ser um limitador importante. Mas não se esqueça que
se você for contratar alguém, deverá supervisionar o trabalho. E
talvez precise de mais gente para isso. Várias pessoas estarão
empacotando ao mesmo tempo. Você precisará de mais pessoas
para supervisionar
2.11.1.3 Prepare-se
2.11.1.3.1 Reveja sua estimativa de caixas. Seja generoso. De modo geral, somos
otimistas achando que serão poucas caixas. Não se engane.
Superestime. Faltar caixas no meio da mudança é péssimo!
2.11.1.3.2 PEÇA SUA CAIXA MUDE VERDE
2.11.1.3.3 Comece a procurar caixas em comércio. Atenção a resistência e a
limpeza
2.11.1.3.4 Procure fornecedores de caixas de papelão e material de embalagem
2.11.1.3.5 Se você mesmo for embalar, consiga jornais velhos para calçar o
conteúdo das caixas
2.11.1.3.6 Material de embalagem
2.11.1.3.6.1 Papel de embalagem (A Mude Verde fornece)
2.11.1.3.6.2 Caixas (A Mude Verde fornece)
2.11.1.3.6.3 Cabideiros (A Mude Verde fornece)
2.11.1.3.6.4 Porta arquivos suspensos (A Mude Verde fornece)
2.11.1.3.6.5 Etiquetas (A Mude Verde fornece)
2.11.1.3.6.6 Carrinhos (A Mude Verde fornece)
2.11.1.3.6.7 Plástico bolha (A Mude Verde fornece)
2.11.1.3.6.8 Fita crepe (A Mude Verde fornece)
2.11.1.3.7 Separe tempo
2.11.1.3.7.1 Com caixas de papelão você ira gastar de 4 a 5 horas para embalar
um quarto "médio"
2.11.1.3.7.2 Com Caixas Mude Verde, você irá gastar de 2 a 4 horas para o
mesmo quarto
2.11.1.3.7.3 Defina se você terá ajuda e quantas pessoas irão embalar
2.11.1.3.7.4 Itens de cozinha e objetos de decoração exigem mais cuidado e
tempo para embalar
2.11.1.3.7.5 Duas pessoas, com caixas Mude Verde, são capazes de embalar
um imóvel de dois quartos em 2/3 dias (completos)
2.11.2 Terceiros
2.11.2.1 Profissional especializado

2.11.2.1.1 Vários profissionais especializados em organização podem ajudar você,
não só no empacotamento como na organização da mudança e na
arrumação da nova casa Procure na web por personal organizers
2.11.2.1.2 Você pode alugar as caixas Mude Verde e contratar um profissional
especializado para embalar e desembalar
2.11.2.2 Empresa de transporte
2.11.2.2.1 Praticamente toda a empresa de transporte de médio/grande porte
oferece o serviço de empacotamento. Elas também oferecem material
para empacotar, mas o custo do material e da mão-de-obra é caro. Não
se engane com aquelas que dizem que faz parte do preço ou que
colocam um valor bem baixo. Parte do custo está sendo jogado no
transporte
2.11.2.2.2 Você pode alugar as caixas Mude Verde e contratar a empresa de
transporte para embalar
2.11.2.2.3 Você pode contratar empresas de transporte com selo Mude Verde, que
já usam nossas caixas.
2.11.2.2.4 Consiga orçamento discriminando materiais e serviços

2.12 Orçamento do transporte
2.12.1 Escolha empresas de mudança
2.12.1.1 Seleção
2.12.1.1.1 Internet
2.12.1.1.1.1 Escreva Mudanças residenciais no Google e divirta-se
2.12.1.1.1.2 Existem vários sites onde você faz um leilão reverso. Coloca sua

necessidade e recebe orçamentos
2.12.1.1.1.3 Use também os sites do Procon (ou ligue 151) e outras de defesa do
consumidor. O importante aqui não é se uma empresa é citada,
mas sim como resolveu problema
2.12.1.1.2 Amigos
2.12.1.1.2.1 A melhor coisa é perguntar a amigos e parentes que mudaram no
último ano como foi o serviço que eles usaram
2.12.1.1.3 Preço não é tudo
2.12.1.1.3.1 Mudar é caro, mas mais caro é errar na transportadora. Você
poderá receber estimativas com diferenças de até 300%. Desconfie
dos baratos demais!
2.12.1.1.4 Atenção a subcontratação
2.12.1.1.4.1 Pergunte diretamente se parte do serviço irá ser subcontratado e
exija saber que parte e com quem. Isto é especialmente importante
para mudanças interestaduais. Peça e procure referências do
subcontratado também
2.12.2 Estimativa de preço
2.12.2.1 Envie um email para as empresas que você selecionou pedindo um
estimativa. Saiba como neste artigo http://mudeverde.com.br/mudancas/blog/dicas/comoorcar-sua-mudanca
2.12.2.2 Importante. Você já precisará ter uma data estimada para
mudança. Isso irá fazer diferença no preço
2.12.2.3 Visita para confirmação de proposta
2.12.2.3.1 Depois das estimativas, selecione 3 ou 4 empresas e marque a visita de
avaliação. Peça para eles estimarem quantas caixas você irá precisar
2.12.2.3.2 Empresas sérias também vistoriam o endereço de destino antes de
confirmar orçamento

2.12.2.4 Pontos a considerar
2.12.2.4.1 Você irá precisar de guarda móveis?
2.12.2.4.1.1 Faça uma visita as empresas que prestam este serviço para verificar
o local, a forma de armazenamento e segurança
2.12.2.4.2 FAÇA SEGURO. Você precisará estimar o valor de tudo para calcular o
valor do seguro
2.12.2.4.3 Exija a discriminação de todos os custos, serviços e materiais que serão
fornecidos por escrito no contrato
2.12.2.4.4 Toda e qualquer comunicação após o fechamento, exija que seja por
escrito
2.12.3 O que afeta o preço
2.12.3.1 Época da mudança
2.12.3.1.1 Entre Janeiro e Março mudanças são mais caras
2.12.3.1.2 Mudanças em finais de semana são mais caras
2.12.3.2 Ocupação
2.12.3.2.1 Para uma mesma mudança, você pode obter diferentes preços de
transportadoras equivalentes apenas porque uma está com uma
ociosidade muito grande
2.12.3.3 Característica do imóvel
2.12.3.3.1 A mudança mais barata é de casas térreas para casas térreas
2.12.3.3.2 Elevadores e escadas tornam mudanças mais caras
2.12.3.3.3 Içamento, cofres, móveis especiais também encarecem a mudança

2.13 Empregados domésticos
2.13.1 Confirmar se vão com você
2.13.2 Preparar desligamentos/recontratações
2.13.2.1 Custos trabalhistas

2.14 Em caso de condomínios, comunique por escrito a data da
mudança

3 De 4 a 2 semanas antes
3.1 Cancelar/transferir assinaturas jornais e revistas
3.2 Transferir
3.2.1 Telefones
3.2.2 Cabo
3.2.3 Web

3.3 Comunicar mudança
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

Bancos
Cartões de crédito

Celular
Outros fornecedores que enviam contas para sua casa

3.4 Cortinas, tapetes, edredons
3.4.1 Enviar para limpar os que você for levar para nova casa

3.5 Plantas
3.5.1 Definir quais vão e destino das que ficam
3.5.2 Preparar as plantas para mudança

4 Uma semana antes
4.1 Limpeza da nova casa
4.1.1 Depois de terminados todos os serviços, deixe a casa limpa

4.2 Distribuir chaves
4.2.1 Se todos os serviços da casa nova terminaram, trocar segredos
4.2.2 Deixar cópias da chave com mais um pessoa além de você

4.3 Comece a embalar
4.3.1 Se você for embalar
4.3.1.1 Nunca embale material inflamável ou combustível. Tente se desfazer
deles antes.

4.3.1.2 Use pincel-atômico/Pilot grosso para etiquetas externas e para marcar
pacotes internos

4.3.1.3 Um cômodo de cada vez. Só passe para outro depois de terminar
4.3.1.4 Quando necessário (caixas de papelão), sempre indique com uma seta
a parte de cima das caixas
4.3.1.5 Marque com cores diferentes caixas de cada cômodo
4.3.1.6 Empacotes livros de tamanhos semelhantes deitados sobre o fundo da
caixa, alternando as lombadas. Embale livros de arte em individualmente com papel. Caixas
de papelão não suportam muito peso
4.3.1.7 Impressoras podem exigir cuidados especiais para transporte por
causa da tinta/toner. Cheque o manual
4.3.1.8 Não embale nenhum equipamento elétrico/ eletrônico enquanto estiver
quente pelo uso
4.3.1.9 Embale os fios de cada equipamento junto com o mesmo. Coloque
cada fio num saquinho plástico individual
4.3.1.10 Antes de embalar seus computadores tenha certeza de fazer backup
de todos os arquivos
4.3.1.11 Na etiqueta, identifique apenas o conteúdo genérico e se é frágil, para
não identificar equipamentos valiosos
4.3.1.12 Numere as caixas e faça uma lista separada com o número de cada
caixa e seu conteúdo detalhado
4.3.1.13 Porta-retratos com moldura devem ser embalados entre pedaços de
papelão de tamanho maior do que a moldura, enrolados em papel e dispotos verticalmente
na caixa
4.3.1.14 Não encha as caixas até o limite. Deixe sempre um espaço e
preencha com papel de embalagem/jornal amassado para ocupar o espaço. Não pressione
para caber mais
4.3.1.15 Distribua o peso dentro das caixas
4.3.1.16 Caixas pesadas ficam na base das pilhas
4.3.1.17 Use cabideiros para transportar roupas em cabides
4.3.1.18 Use os cabideiros para transportar itens de grande volume e pouco
peso, como almofadas, edredons, cúpulas de abajur e plásticos de cozinha

mulher

4.3.1.19 Use malas para transportas malas menores, ou sapatos, ou bolsas de
4.3.1.20 Tente não transportar nenhum vasilhame com líquido aberto. Se não

for possível, embale individualmente cada vasilhame num saco plástico e feche
hermeticamente. Tenha certeza e calçá-lo para não virar
4.3.1.21 Utilize rolos de sacos plásticos pequenos para cozinha/congelados
para agrupar miudezas nas suas caixas
4.3.1.22 Use sacos de lixo para manter diferentes partes de um mesmo
equipamento
4.3.1.22.1 Embale os garfos de seu aparelho de fondue
4.3.1.22.2 Embale a panela
4.3.1.22.3 Embale a base
4.3.1.22.4 Passe um papel em volta de tudo
4.3.1.22.5 Bote num saco plástico
4.3.1.22.6 Etiquete
4.3.1.23 Cubra uma mesa com um cobertor para empacotar suas coisas com
papel. Prefira trabalhar em pé
4.3.1.24 Ao embalar coisa em papel, escreva por fora o conteúdo
4.3.1.25 Com as caixas Mude Verde, siga este procedimento
4.3.1.25.1 Coloque uma caixa sobre o carrinho perto de você
4.3.1.25.2 Encha esta caixa e calce os itens sem sobrecarregar
4.3.1.25.3 Vá tomando nota do conteúdo na sua lista
4.3.1.25.4 Prepare as etiquetas e cole-as, em lados opostos na lateral das caixas,
no local indicado
4.3.1.25.5 Marque cores diferentes para cômodos diferentes
4.3.1.25.6 Destaque as caixas "Abrir Primeiro"
4.3.1.25.7 Destaque as caixas com itens Frágeis
4.3.1.25.8 Feche a tampa mas não lacre
4.3.1.25.9 Ponha outra caixa aberta por cima e recomece
4.3.1.25.10 Não empilhe mais do que 5 caixas
4.3.2 Se outro for embalar
4.3.2.1 Peça para separar o serviço. Primeiro uma equipe vem embalar
caixas. Depois embalam móveis e equipamentos
4.3.2.2 Tente manter uma pessoa supervisionando cada equipe. Convoque
familiares
4.3.2.3 Tente tirar as criança de casa. Animais também
4.3.2.4 Nunca embale material inflamável ou combustível. Tente se desfazer
deles antes
4.3.2.5 Antes de embalar seus computadores tenha certeza de fazer backup
de todos os arquivos
4.3.2.6 Na etiqueta, identifique apenas o conteúdo genérico e se é frágil, para
não identificar equipamentos valiosos
4.3.3 Cuidado com crianças. Brincar de esconder dentro das caixas pode ser
perigoso
4.3.4 Prepare uma caixa de ferramentas básicas para mudar
4.3.4.1 Martelo/Pregos variados
4.3.4.2 Chave de fenda e philips tamanhos variados
4.3.4.3 Parafusos e buchas
4.3.4.4 Alicate Universal e elétrico
4.3.4.5 Fita isolante e veda rosca

4.3.4.6 Chave Inglesa
4.3.4.7 Chave de boca tamanhos variados
4.3.4.8 Nível
4.3.4.9 Furadeira
4.3.4.10 Lanterna
4.3.4.11 LEVE ESTA CAIXA COM VOCE
4.3.5 Prepare uma caixa com material de limpeza para uso nos primeiros dias da

mudança. LEVE ESTA CAIXA COM VOCÊ
4.3.6 Prepare uma caixa com remédios de uso contínuo e corriqueiro e primeiros
socorros. LEVE ESTA CAIXA COM VOCÊ
4.3.7 Documentos pessoais devem ser embalados e transportados por você
4.3.8 Faça mala de dois dias para cada morador
4.3.8.1 Mala 2 dias
4.3.8.1.1 Roupa de cama
4.3.8.1.2 Toalha
4.3.8.1.3 Travesseiro
4.3.8.1.4 Roupa de baixo
4.3.8.1.5 2 mudas de roupa
4.3.8.1.6 Desodorante
4.3.8.1.7 Escova de dente
4.3.8.1.8 Barbeador
4.3.8.1.9 Perfume
4.3.8.1.10 Notebooks, Tablets, Games
4.3.8.2 LEVE ESTAS MALAS COM VOCÊ
4.3.9 Se algo não vai ser levado, DEIXE BEM ESCLARECIDO

4.4 Fotografe os móveis que precisam ser desmontados
4.5 Fotografe que cabos ligam aonde nos seus eletrônicos antes de
desconectá-los
4.6 Se você tiver as caixas originais de seus equipamentos, use-as.
4.7 Planeje cardápio para não jogar comida fora.
4.8 Planeja as refeições da família no dia anterior e no dia da
mudança
4.9 Hospede seu pet em outro lugar
4.10 Prepare-se para degelar geladeira
4.11 Confirme a data com a empresa de transporte e nos dois
endereços
4.12 Cheque reserva de vagas para caminhão nos dois endereços

4.13 Se precisar mudar o sistema de gás do fogão, tente transportar
o fogão para a nova casa e já deixá-lo ligado.
4.14 Conheça as rotas para ir para a nova casa no dia da mudança

5 - Dois dias antes
5.1 Descongele e limpe geladeira
5.2 Não use máquina de lavar
5.3 Limpe o forno
5.4 Limpe e troque filtro do exaustor
5.5 Deixe pronto o cardápio para o dia da mudança. Comida
fria/micro ondas
5.6 Acompanhe os serviços de empacotamento e embalagem de
seus objetos e móveis. Não deixe nada para o dia da mudança
5.7 Se algo não vai ser levado, DEIXE BEM ESCLARECIDO
5.8 Se o gás for de bujão, assegurar-se de que os bujões estão
cheios na nova casa
5.9 Faça um mapa para a empresa de mudança
5.10 Um dia antes confirme data e vagas para caminhão nos dois
endereços

6 - No dia da mudança
6.1 Separe uma geladeira de isopor com água (muita) e gelo e
sanduíches
6.2 Lacre todas as caixas Mude Verde
6.3 Dinheiro vivo para gorjetas e imprevistos
6.4 Acompanhe o carregamento e descarregamento

6.5 Tenha os celulares do responsável da empresa de mudança no
caminhão e no escritório
6.6 Tenha certeza de ter seus celulares carregados e recarregadores
a mão
6.7 Se algo não vai ser levado, DEIXE BEM ESCLARECIDO
6.8 Depois do caminhão carregado, revise cada cômodo, gaveta,
armário remanescente para ver se foi tudo
6.9 Desligue tudo, se possível registro geral de gás, água e luz.
6.10 Tranque tudo

7 - Depois da mudança
7.1 Desembalar
7.1.1 Cheque as caixas quando recebê-las. Qualquer sinal de dano na caixa, não
abra sem a presença de alguém da transportadora.
7.1.2 Desembale primeiro as caixas "Abrir Primeiro"
7.1.3 Desembale um cômodo inteiro. Não deixe caixas por abrir num cômodo
antes de começar outro
7.1.4 Deixe todos os materiais de embalagem dentro das caixas
7.1.5 Desmonte suas caixas (Não precisa se forem caixas MUDE VERDE)
7.1.6 Descarte suas caixas (Não precisa se forem caixas MUDE VERDE)

7.2 Limpe sua casa antiga
7.2.1 Limpe tudo primeiro para ver se vai ser necessário alguma pintura/conserto

7.3 Contrate reparos
7.4 Devolva chaves/anuncie

