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EDUCAR
ALIMENTA

O educar não se restringe às escolas, aos
cadernos, às aulas. Educar, para a Legião da
Boa Vontade, é construir caminhos para que
as pessoas construam seus sonhos e a nossa

chance de viver em um lugar mais justo.
Para nós, educar alimenta o futuro.
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Nossa MensagemNossa Mensagem
Por Cecília Lima

 exercício da sindicância requer 

Ocompromisso e responsabilidade 
daquele que decide colocar seu 

nome à disposição dessa missão. 
Administrar um condomínio requer jogo 
d e  c i n t u r a  p a r a  l i d a r  c o m 
re lac ionamentos  in te rpessoa is , 
problemas que surgem de última hora, 
instinto de preservação do patrimônio 
coletivo, bem como abnegação para - 
muitas vezes - abrir mão de um precioso 
tempo em que poderia estar tratando de 
assuntos de interesse pessoal.

Afora essas características, o síndico deve 

 ter em mente a necessidade de estar 
sempre atualizado quanto às questões 
burocráticas que tangem a gestão do 
condomínio e, para isso, além de buscar 
informações, é preciso cercar-se de bons 
profissionais e isso inclui assessorias 
jurídica e contábil competentes. Caso 
contrário, corre-se o risco de enfrentar 
complicações na Justiça.

O sistema tributário brasileiro está em 

 constante modificação e eis aí a razão 
pela qual é tão importante manter-se 
atual izado.  Nos últ imos meses, 
sobretudo, muitas regras que antes eram 
rotineiras foram alteradas. Uma delas diz 
r e s p e i t o  a o  r e c o l h i m e n t o  d e 
PIS/COFINS/CSLL, com a alteração da Lei 
13.137/2015.

Enquanto no regime anterior, válido até o 
dia 21 de junho, a dispensa ocorria 
apenas para os pagamentos de valor 
igual ou inferior a cinco mil reais, 
atualmente não existe mais a regra pela 
qual era obrigatória a soma de todos os 
valores pagos no mês, para efeito de 
cálculo do limite de retenção, na hipótese 
de ocorrer mais de um pagamento no 
mesmo mês à mesma pessoa jurídica.

Os condomínios edilícios estão entre as 
atividades para as quais se aplica a nova 
norma. Os síndicos e seus assessores 
contábeis devem estar atentos ao 
pagamento de empresas prestadoras de 
serviço de limpeza, manutenção, 
segurança, etc. Fica para o contratante a 
responsabilidade de aplicar a alíquota de 
4,65% de retenção dos referidos tributos 
em qualquer nota fiscal com valor 
superior a R$ 215,05.

 O Jornal do Síndico está sempre alerta às 
novidades do universo condominial para 
levar aos seus assinantes e anunciantes 
um material informativo de qualidade e 
atual, sempre buscando auxiliar o síndico 
e sua equipe na execução de uma gestão 
dinâmica e responsável. Acompanhe 
mais detalhes sobre a mudança na 
retenção de tributos em nossa matéria da 
editoria “Finanças” e outros artigos nessa 
edição do JS. Boa leitura!
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site: www.jornaldosindico.com.br
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Coluna Dr. Rodrigo Karpat Rodrigo Karpat*

Câmeras em condomínios e o direito à privacidade

*Rodrigo Karpat é advogado especialista em Direito Imobiliário, consultor em condomínios e sócio do escritório Karpat Sociedade de Advogados

O  u s o  d e  c â m e r a s  d e 
monitoramento em condomínios é 
cada vez mais comum, porém, 
ainda existem inúmeras dúvidas 
sobre quando as gravações podem 
ser acessadas e utilizadas. Por 
princípio,  a  f inalidade das 
filmagens no prédio é garantir a 
segurança dos moradores, e em 
São Paulo, por exemplo, a Lei nº 
13.541/2003 exige a colocação de 
placas de forma visível nos 
ambientes filmados, com os 
seguintes dizeres: "O ambiente está 
sendo filmado. As imagens 
gravadas são confidenciais e 
protegidas, nos termos da lei".

Produzi r  provas  contra 
moradores não deve ser função das 
câmeras, e o condomínio pode ser 
responsabilizado pela divulgação 
das gravações se de alguma forma 
trouxer qualquer situação vexatória 
ou constrangedora à pessoa 
exposta nas imagens. Poderá, 
inclusive, ser condenado a reparar 
f inance i ramente  quem  for 
prejudicado. Por isso, muita cautela 
deve ser tomada antes da liberação 
das imagens.

Uma situação que poderia ter 
sido evitada pela administração de 
um condomínio do Rio de Janeiro, 
mas que acabou resultando em 
processo judicial, foi a exposição de 
uma moradora diante de todos os 
vizinhos através do circuito interno 
de TV do prédio após ela ter 
amassado uma folha de papel e 
jogado no chão do elevador. O 
condomínio carioca foi condenado 
a pagar mil reais por danos morais. 

De acordo com os argumentos 
da juíza, o dano moral é caracte-
rizado por dor, vexame, sofri-mento 
ou humilhação que foge a normali-
dade e interfere na esfera psíquica 
do indivíduo causando-lhe dese-
quilíbrio efetivo em seu bem-estar. 
E, nesse caso, a exposição foi vexa-
tória diante de todos os vizinhos. O 
direito à inviolabilidade da imagem 
está protegido pela Constituição 
Federal, conforme o artigo 5º, 
inciso XXVIII: “são assegurados, 
nos termos da lei a proteção às 
participações individuais em obras 
coletivas e à reprodução da 
imagem e voz humanas, inclusive 
nas atividades desportivas”. 

O Código Civil também dispõe 
sobre o tema, em seu artigo 20: 
“salvo se autorizadas, ou se 
necessárias à administração da 
justiça ou à manutenção da ordem 
pública, a divulgação de escritos, a 
transmissão da palavra, ou a 
publicação, a exposição ou a 
utilização da imagem de uma 
pessoa poderão ser proibidas, a 
seu requerimento e sem prejuízo 
da indenização que couber, se lhe 
atingirem a honra, a boa fama ou a 
respeitabi l idade,  ou  se  se 
destinarem a fins comerciais”.

De qualquer forma, não 
existindo violação ao direito de pri-
vacidade, e sem que estas grava-
ções sejam utilizadas para monito-
rar a vida privada das pessoas, 
como no caso de um adultério (o 
que não seria finalidade do 
condomínio), as imagens podem 
ser cedidas. Na ocorrência de 
crimes, uso de drogas, agressões, 
porém, é importante que as 
mesmas sejam verificadas de forma 
discreta com os responsáveis para 
resguardo dos moradores e o 
síndico do prédio. 

Caso algum morador queira 
ter acesso às imagens, deverá 
solicitar formalmente, e em alguns 
casos, de acordo com a gravidade, 
por meio judicial ou por ordem de 
autoridade policial. Lembrando 
que é extremamente proibida a 
utilização das imagens para fins 
pessoais ou outros que não seja o 
resguardo do patrimônio e a 
segurança do condomínio. Nos 
casos que envolvam prejuízo 
patrimonial, como furtos e batidas 
de automóvel, por exemplo, não 
existe problema na visualização 
das imagens e fornecimento de 
cópia.

Não apenas as improbidades 
no âmbito da administração 
pública que são passíveis de 
punição judicial. A má gestão que 
prejudica os interesses coletivos do 
condomínio também pode levar o 
síndico e seus auxiliares a 
responderem na Justiça por seus 
atos. 

Recentemente, o juiz da 4ª 
Vara Cível de Taguatinga (DF) 
condenou síndico e subsíndico do 
condomínio do Edifício Residencial 
São José a pagarem, de forma 
solidária,  a  quantia  de R$ 
3.300,43, acrescidos de correção 
monetária e juros legais, a título de 
reparação pelos danos causados 
ao não observarem os deveres 
f i r m a d o s  e m  c o n v e n ç ã o 
condominial.

Na defesa, os réus alegaram 
q u e  t o d a s  a s  m e d i d a s 
questionadas (exclusão de juros e 

multas de taxas 
de condômino 
e m  a t r a s o , 
realização de 
obras em áreas 
comuns e adiantamento de valores 
a funcionários) foram estabelecidas 
d e  m a n e i r a  c o r r e t a ,  c o m 
autorização do escritório de 
contabilidade.

Ao analisar o feito, o juiz 
ressaltou que a atuação dos 
representantes dos condôminos 
“deve guardar estreita consonância 
com a convenção ou estatuto, de 
modo a se evitar adoção de atos 
incompatíveis com a norma de 
regência ou que, de algum modo, 
venha causar prejuízo ao próprio 
condomínio”.

Ele registrou que a exclusão de 
cobrança de multa e juros em 
d e c o r r ê n c i a  d e  m o r a  n o 
pagamento de taxa condominial 

não se mostra 
possível dentro 
do regramento 
estabelec ido. 
Quanto às obras 

realizadas, apesar da alegação de 
sua necessidade para fins de 
conservação da coisa comum, não 
há provas produzidas nos autos 
nesse sentido.

Por último, o juiz considerou 
que “escapa dos deveres da 
administração adiantamento 
salarial em descompasso com 
regência trabalhista e com o 
estabelecido em convenção a 
funcionários do condomínio, cuja 
adoção da medida, assim como a 
primeira, se não constante no 
sistema legal,  depende de 
autorização em Assembleia”. 
Dessa decisão, ainda cabe recurso.

Outro caso, ocorrido em São 
Paulo, também levou um síndico 

ao banco dos réus, acusado de 
apropriação indébita. A juíza Lilian 
Lage Humes, da 1ª Vara Criminal 
Central condenou um homem que 
ocupava o cargo de síndico do 
edifício onde morava e teria se 
ap rop r i ado  de  R$  22  m i l 
pertencentes ao condomínio a 
prestar serviços à comunidade pelo 
período de um ano e quatro meses, 
além de pagar multa.

O síndico confessou o crime, 
dizendo que na época dos fatos 
havia se separado de sua esposa, 
estava endividado e, por isso, 
decidiu se apropriar do dinheiro, 
com o intuito de repor a quantia 
posteriormente. Aos poucos 
começou a restituir o valor, mas 
antes que conseguisse completar o 
montante integral foi processado. 
Então, vendeu seu apartamento e 
pagou a dívida.

LEGISLAÇÃO (Redação com TJDFT e TJSP)

No banco dos réus: Síndico pode ser juridicamente
responsabilizado por má gestão
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Síndicos e conselheiros devem ficar atentos 
quanto aos novos procedimentos previstos na 
legislação tributária vigente que atinge também os 
condomínios edilícios. Isso porque, com a alteração 
da Lei 13.137/2015, as atividades que estejam no 
rol das que são obrigadas a reter PIS/COFINS/CSLL 
em qualquer nota fiscal emitida pelo contratado 
com valor superior a R$ 215,05, deverão aplicar a 
alíquota de 4,65% de retenção dos referidos 
tributos.

A referida Lei é resultante do projeto de lei de 
conversão da Medida Provisória 668/2015, foi 
publicada em edição extra do Diário Oficial do dia 
22/06/2015 e reduz o limite para dispensa da 
retenção na fonte das contribuições sociais sobre 
prestação de serviços.

Dentre outras iniciativas, foram alterados os 
artigos 31 e 35 da Lei nº 10.833/2003, para reduzir 
o limite legal de dispensa da retenção na fonte das 
contribuições sociais (CSLL, PIS e COFINS, 
conhecidas pela sigla CSRF no âmbito da Receita 
Federal do Brasil), incidente sobre os pagamentos 
efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas 
jurídicas de direito privado, pela prestação de 
serviços de que trata o artigo 30.

Esse artigo estabelece que "os pagamentos 
efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas 
jurídicas de direito privado, pela prestação de 
serviços de limpeza, conservação, manutenção, 

segurança, vigilância, transporte de valores e 
locação de mão de obra, pela prestação de serviços 
de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de 
crédito, seleção e riscos, administração de contas a 
pagar e a receber, bem como pela remuneração de 
serviços profissionais, estão sujeitos à retenção na 
fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - 
CSLL, da COFINS e da contribuição para o 
PIS/PASEP”.

O texto jurídico acrescenta ainda que o disposto 
neste artigo aplica-se inclusive aos pagamentos 
efetuados por: associações, inclusive entidades 
sindicais, federações, confederações, centrais 
sindicais e serviços sociais autônomos, sociedades 
simples, inclusive sociedades cooperativas, 
fundações de direito privado e, por fim, também se 
aplica aos condomínios edilícios.

É válido o comparativo de que, no regime 
anterior, válido até o dia 21 de junho, a dispensa 
ocorria apenas para os pagamentos de valor igual 
ou inferior a cinco mil reais. O síndico deve atentar 
para o fato de que, com as alterações, foi revogado 
o § 4º do art. 31 da Lei nº 10.833/2003, logo, não 
existe mais a regra pela qual era obrigatória a soma 
de todos os valores pagos no mês, para efeito de 
cálculo do limite de retenção, na hipótese de ocorrer 
mais de um pagamento no mesmo mês à mesma 
pessoa jurídica, compensando-se o valor retido 
anteriormente.

FINANÇAS (Redação com TJDFT)

Novas regras de retenção do PIS/COFINS/CSLL

DicasDicasDicas

Te nha  um a  s ens a ç ã o 
a g r a d á v e l  c o m  a 
temperatura na medida 
certa durante todos os dias 
do ano, até mesmo no 
inverno.  Uma p isc ina 
aquecida proporciona uma 
sensação agradável a sua 
f a m í l i a ,  c l i e n t e s  e 
condôminos a qualquer 
momento do dia. Imagine a 
sensação de relaxamento ao 
se banhar em sua piscina 
aquecida, depois de um 
cansativo dia de trabalho.

AQUEÇA AQUEÇA a

ÁGUA
SUA PISCINA

utilizando o Gás Natural Canalizado

Entre em contato
conosco pelo telefone:

(84) 3204.8500
e solicite uma visita dos

nossos Engenheiros.

da

Dicas

Cobranças

Durante a comunicação 
entre síndico e condômino, é 
recomendável que recomendam 
que  as  cor respondências 
(boletos, comunicados, multas, 

advertências e até recibos) sejam sempre endereçadas em 
nome do proprietário da unidade, mas aos cuidados do 
morador. 

Esse procedimento é vital para resguardar o 
condomínio, pois em ações judiciais relacionadas a 
apartamentos alugados quem é responsabilizado é o dono 
do imóvel, e não o inquilino. Por esse motivo, é importante 
que o síndico ou administradora do condomínio 
mantenham atualizados os endereços dos proprietários 
das unidades. Mesmo se solicitada pelo proprietário, não é 
recomendada a alteração do nome do destinatário.

Auto de Vistoria dos Bombeiros

Ao iniciar um mandato, o síndico deve verificar a 
validade do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 
(AVCB) e ficar atento ao prazo de sua renovação. Trata-
se de um documento que a corporação emite a cada três 
anos – para condomínios residenciais ou comerciais – 
confirmando que o local está em conformidade com as 
normas de segurança. 

A vistoria avaliará itens como escada, rota de fuga, 
qualidade dos extintores e hidrantes, parte elétrica, 
geradores, etc. Edifícios com o AVCB vencido ou em fase 
de adequação às exigências dele podem ter dificuldade 
em receber dinheiro proveniente de seguro em caso de 
sinistros. 
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ADMINISTRAÇÃO Por Aldo Jr.

Sem desconto no salário

A regularidade na frequência é 
fundamental  para uma boa 
avaliação do trabalhador. Isso 
porque ele está inserido em um 
fluxo de atividades no condomínio 
e, quando há ausência em um 
desses postos como porteiro, 
zelador ou auxiliar de serviços 
gerais, o andamento da rotina fica 
prejudicada.

Para coibir as faltas, são per-
mitidas algumas penalidades por 
parte do patrão, como registrar 
advertência contra o funcionário ou 
mesmo descontar o valor equiva-
lentemente proporcional ao dia 
perdido do salário do mesmo. No 
entanto, a legislação trabalhista 
vigente prevê circunstâncias espe-
ciais em que o trabalhador tem as-
segurado o seu direito de falta, e, 
portanto, não pode sofrer reta-
liações.

De acordo com o artigo 473 da 
CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho), os funcionários celetistas 
têm direito a faltar ao serviço sem 
ter desconto no salário nem ter de 
compensar a ausência em outros 
dias de trabalho nas seguintes 
situações:

• Morte de familiar

 São permitidos até dois dias 
consecutivos, em caso de morte 
cônjuge, pais, irmãos, filhos e 
netos. O mesmo pode se aplicar à 
pessoa que, declarada em sua 
carteira de trabalho, viva sob sua 
dependência econômica.

• Casamento

 O funcionário que contrair 
núpcias pode se afastar por até três 
dias consecutivos de seu trabalho.

• Nascimento de filhos

 O afastamento do trabalho por 

c inco  d ias  consecut ivos  é 
concedido em razão do nascimento 
de filho. No caso de se tratar de 
uma trabalhadora, há a licença 
maternidade.

• Doação de sangue

 Em cada  doze  meses  de 
trabalho, o trabalhador pode faltar 
um dia de serviço em caso de 
doação de sangue voluntária e 
devidamente comprovada. 

• Alistamento eleitoral

 O trabalhador tem direito a se 
afastar do serviço do até dois dias 
quando a justificativa for o 
alistamento eleitoral. 

• Vestibular

 O trabalhador celetista pode 
faltar nos dias em que estiver 
prestando vestibular para ingresso 
em instituição de nível superior, 
desde que comprove o fato. 

• Serviço militar

 No período de tempo em que 
tiver de cumprir as exigências do 
Serviço militar (comparecimento 
a n u a l  o b r i g a t ó r i o ,  p a r a 
apresentação da reserva ou em
cerimônias cívicas), o funcionário 
pode justificar  ausência no 
trabalho.

• Comparecer à Justiça

 É tolerada a falta quando o 
trabalhador tiver compromissos no 
judiciário, seja para comparecer a 
a u d i ê n c i a s  c o m o  p a r t e , 
testemunha ou jurado. 

• Participação
 em organizações

É assegurado ao trabalhador o 
direito de se ausentar do trabalho 
para participar de eventos de 
entidade sindical, quando for 
representante.

Saiba em que circunstâncias o trabalhador pode faltar sem ser penalizado

BEM ESTAR (Redação com Assessoria)

Diabetes um mal silencioso
Segundo dados recentes da 

Organização Mundial de Saúde 
(OMS), cerca de 350 milhões de 
pessoas em todo o mundo sofrem de 
diabetes. No Brasil, o cálculo é de 
mais de 12 milhões de afetados e, o 
mais alarmante, estima-se que haja 
cerca de 3,2 milhões de pessoas 
diabéticas que ainda não obtiveram 
esse diagnóstico, e, portanto, não 
sabem que necessitam de cuidados 
especiais.

Os números são relevantes para 
pe r cebe r  a  impor tânc ia  da 
conscientização acerca dessa doença. 
Isso porque muitas pessoas não 
prestam atenção a  sintomas 
recorrentes em seu cotidiano que 
indicam diabetes. Em outros casos, os 
sintomas são muito discretos e o 
indivíduo acredita que está saudável 
e acha normal cometer alguns 

excessos, o que pode ser ainda mais 
perigoso.

Sede excessiva, bem como 
necessidade de urinar constan-
temente, feridas que demoram a 
cicatrizar, má circulação e dores nos 
membros inferiores, aumento no 
apetite sem ganho de peso e fadiga 
são alguns sinais de que pode haver 
a l g o  e m  d e s e q u i l í b r i o  n o 
metabolismo e precisa ser inves-
tigado por um médico endocri-
nologista. Sem o devido controle da 
alimentação e a prática de uma vida 
saudável, o diabetes se torna grave, 
pois as altas taxas de glicose 
acumulada no sangue (hiper-
gliciemia) podem afetar rins, visão, 
nervos as artérias do coração.

Para o paciente que se des-cobre 
diabético, o primeiro passo a ser dado 
é em direção a uma reeducação 

alimentar rigorosa, visto que a 
ingestão de carboi-dratos está 
diretamente relacio-nada ao distúrbio 
da diabetes, sendo a doença uma 
condição na qual não há absorção de 
glicose ou essa é deficitária. Um 
plano alimentar completo só pode ser 
oferecido após uma visita a um 
profissional qualificado, que deverá 
observar os níveis glicêmicos e de 
colesterol, o peso, a atividade física 
do paciente, além, é claro, de suas 
preferências alimentares. É o que 
afirma o médico Daniel Gentil.

Algumas recomendações são 
iguais para todos: fazer três refeições 
por dia intercaladas com pequenos 
lanches; preferir alimentos integrais, 
pois eles são ricos em fibras, que 
melhoram a ação da insulina; trocar 
leite integral por desnatado e preferir 
derivados mais magros e evitar sucos 

naturais, que possuem muitas 
porções de frutas. “Deve-se procurar 
consumir a fruta como tal, sempre em 
pequenas porções, com preferência 
para as menos calóricas”, orienta o 
médico.

A prática diária de exercícios 
físicos e adoção de hábitos saudáveis, 
como boa alimentação, ajudam a 
manter  o  peso  (essas  ações 
contribuem para a prevenção e o 
controle do diabetes, especialmente, 
ao tipo 2, relacionado ao sobrepeso e 
obesidade. “O álcool pode ser muito 
prejudicial para o portador de 
diabetes uma vez que contém mais 
calorias que a glicose e pode causar 
inflamação aguda do pâncreas, 
agravando ainda mais a doença”, 
alerta  Genti l ,  que  é  médico 
especialista em gestão da plataforma 
de saúde AbVita.

www.dominusadm.com.br | Av. Alexandrino de Alencar, 465 · Natal/RN

Administrando o
seu bem estar!
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Condomínios treinam porteiros contra arrastão
A violência contra condomínios é 

uma realidade verificada em todo o 
Brasil atualmente. Cercas elétricas, 
circuito de câmeras, alarmes e outros 
dispositivos tecnológicos já não são 
suficientes para intimidar os bandidos e 
os arrastões a prédios são cada vez 
mais comuns. Em face desse contexto, 
muitos condomínios estão buscando, 
além da tecnologia, o aperfeiçoamento 
da mão de obra. 

Assaltos a edifícios no Umarizal, 
bairro de Belém (PA) viraram rotina. No 
início do ano um empresário de 36 
anos foi morto a tiros dentro do próprio 
condomínio durante a fuga de um 
assaltante. O caso chocou a população, 
mas não impediu que, ao longo deste 
ano, várias outras invasões contra 
condomínios fossem registradas. 

Esse cenário de criminalidade, 
entretanto, não é exclusividade da 
capital paraense, pois se repete em 
diversas cidades brasileiras deixando 
traumas nas vítimas. Um levan-
tamento do Sindicato da Habitação do 
Rio (Secovi-Rio) constatou que, em 
90% dos casos, criminosos entram pela 
porta da frente, se fazendo passar por 
moradores  ou  disfarçados  de 
entregadores e prestadores de serviço. 
Em 2014, foram registrados 1.305 
crimes deste tipo no Rio de Janeiro.

Os disfarces de carteiro, entre-
gador de comida, técnico de manu-
tenção de telefonia ou televisão, fun-
cionários da companhia de esgoto ou 
eletricidade são comuns. Outra forma 
que o bandidos encontram para 
acessar o condomínio é pelo portão da 
garagem. Muitos moradores têm o 

mau hábito de não fechar o portão ou 
demorar para fechar. Essa falha muitas 
vezes é o espaço que o assaltante 
espera para adentrar o edifício e 
cometer crimes.

É fato que a criminalidade urbana 
é crescente e está cada vez mais 
próxima dos condomínios. Contudo, 
muitos roubos poderiam ser evitados 
com a adoção de medidas simples por 
moradores e funcionários. É por esse 
motivo que condomínios estão 
buscando treinar seus funcionários, 
especialmente porteiros, para agir na 
ameaça de assaltos.

O Senac (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial) de vários 
estados são algumas das instituições 
que ofertam cursos voltados para 
profissionais de portaria. No curso o 

participante irá aprender sobre os 
cuidados com o patrimônio das 
empresas/condomínios;  como 
controlar o fluxo de pessoas; como 
recepcionar e orientar pessoas; como 
receber e distribuir correspondências, 
materiais e equipamentos de forma 
segura.

De acordo com Raimundo Castro, 
especialista em segurança patrimonial 
do Secovi-Rio, o bom preparo dos 
funcionários  do condomínio é 
fundamental para que os instrumentos 
de  segu rança  se j am  usados 
adequadamente e também para filtrar 
o acesso. “A segurança é baseada em 
um tripé: tecnologia, funcionários 
treinados e instalações adequadas. É 
uma corrente que arrebenta onde o elo 
é mais fraco. Geralmente, a falha é 
humana”, afirma.

REPETECO *Andréa Mattos - A autora é jornalista e colaboradora do Jornal do Sindico

Como escolher um alarme?

Há diversos tipos de alarmes no 
mercado, que se diferenciam pela 
sofisticação e preço, principalmente. É 
possível optar por modelos simples – 
que podem ser encontrados até mesmo 
em hipermercados – ou por sistemas 
que oferecem monitoramento de 
segurança 24 horas, mais caros 
oferecidos por empresas especializadas.

Caso queira a opção mais simples e 
barata, vale levar em conta um con-
selho: verifique cuidadosamente as 
características do local onde vai instalar 
o equipamento e as indicações do fabri-
cante, para checar se a escolha é ade-
quada. Há aparelhos com detector de 
presença, por exemplo, que serão acio-
nados toda vez que houver movimento 
no ambiente. Eles são ótimos para 
detectar intrusos, mas disparam 
também à passagem de um gato. Se 
você tem o animal de estimação, esse 
não é o modelo indicado. A instalação 
de sensores em portas e janelas 
também não impõe dificuldades.

Conheça alguns modelos:

• Alarme magnético de portas e jane-
las: pode ser fixado facilmente em por-
tas e janelas, pois já  vem com fita dupla 
face e bateria. É fácil para assustar intru-
sos ou para avisar que alguma janela foi 
aberta. O alarme normalmente é de 100 
dB e desliga-se automaticamente após 
30 segundos. Possui chave liga-desliga.

• Alarme de janela que detecta 
vibração: indicado somente para 
janelas. Ele dispara sirene de até 100dB 
quando tiver alguma batida (vibração) 
no vidro. A sirene toca automaticamen-
te após 30 segundos. Fácil instalação: já 
vem com fitas dupla face e bateria.

• Alarme magnético de porta com 
teclado: ao abrir a porta, quem entra 
tem um período de tempo (progra-
mável) para digitar o código secreto e 
desativar o alarme. Também pode ser 
usado como campainha de abertura de 
porta. Pode-se programar o tempo que 
o alarme ficará tocando. Possui 
memória que informa, ao se desativar o 

alarme, se a porta foi aberta no período 
em que o alarme estava ligado. 

• Alarme com sensor de presença: 
possui tecnologia de contagem de 
pulsos que previne alarmes falsos. Pode 
funcionar com bateria 9V ou fonte de 
alimentação (não inclusa). Permite 
conexão de sirene externa e uso de 
suporte direcionável de fixação. Possui 
teclado para programação de código 
secreto (ate seis dígitos) e memória que 
informa, ao desativar o alarme, se a 
porta foi aberta no período em que o 
alarme estava ativado.

• Alarme de teto: protege todo o 
ambiente, pois possui cobertura de 360 
graus. As funções armar, desarmar e 
botão de pânico são comandadas pelo 
controle remoto. Permite ligação de 
sirene externa.

• Anunciador de presença sem fio: em 
geral é instalado para controle de 
entrada ou saída de pessoas, podendo 
levar a campainha sem fio onde quiser, 
num raio aproximado de 15 metros 

lineares. Possui também campainha 
para assustar intrusos.

• Sistema de alarme sem fio: para até 
oito locais, com teclado iluminado, 
sirene interna de 110dB e varias funções 
programáveis, como função campainha, 
memória para intrusos. Pode ter 
acessórios como outros sensores. O kit 
inclui controle remoto e adaptador de 
9V.

• Ref letores  com sensores  de 
presença: existem refletores alógenos 
que acendem automaticamente. 
Possuem controle manual e ajuste de 
tempo e sensibilidade. Seu alcance é de 
120 graus.

• Interruptor automático de presença: 
ativa a iluminação ao detectar um 
movimento em um raio de 10 metros. 
Após uma duração regulável de 10 
segundos a 10 minutos, apaga 
automaticamente a iluminação. Ainda é 
possível regular o funcionamento 
conforme o nível de iluminação 
ambiente (dia, noite, penumbra, etc.).

Muito comuns em veículos e estabelecimentos comerciais, os alarmes fazem parte do “kit” contra roubos em condomínios.
É possível encontrar vários deles no mercado, mas para cada ambiente tem um modelo especificado. Há alarmes para todos os bolsos.
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www.potigas.com.br

COM O GÁS NATURAL VOCÊ PODE MUITO MAIS...

www.potigas.com.br

ATENDIMENTO
NATAL: Alagamar - Areia Preta - Baldo - Barro Vermelho - Bom Pastor - Candelária - 
Capim Macio - Cidade da Esperança - Cidade Satélite - Dix-Sept Rosado - Felipe Camarão 
- Lagoa Nova - Lagoa Seca - Morro Branco - Neópolis - Petropolis - Ponta Negra - Potengi 
- Ribeira - Rota do Sol - Santa Catarina - San Vale - Tirol - Via Costeira - PARNAMIRIM: 
Emaús- Nova Parnamirim - MOSSORÓ: Abolição - Nova Betânia - Santo Antônio.

A REDE DE DISTRIBUIÇÃ O D A POTIG AS E STÁ EM CONSTANTE EXPANSÃO.
VERIFIQUE  A DISPONIBILID ADE PARA A SUA REGIÃO, ENTRE EM CONTATO CONOSCO.

Desfrute de todos os benefícios do Gás Natural Canalizado 
no seu dia a dia. SEGURANÇA, COMODIDADE, ECONOMIA 
e respeito ao MEIO AMBIENTE são algumas das vantagens 
que o gás natural oferece a sua família. 

COMODIDADE

SEGURANÇA
MAIOR SEGURANÇA: o gás natural é mais leve que o ar, facilitando a 
dispersão em caso de vazamento.
Não tóxico, não irritante.

SEM ESTOCAGEM: sem o armazenamento do gás inflamável, seu 
imóvel fica muito mais seguro.

SEM ESTOQUE: dispensa o controle de abastecimento dos cilindros e 
disponibiliza o espaço ocupado pelos cilindros;

FORNECIMENTO CONTÍNUO: a pressão constante, sem desperdício e 
com uma medição precisa, esses são os fatores que garantem a 
qualidade da chama e economia no consumo. Por ser um sistema 
permanente e canalizado, não necessita de entrega, portanto não há 
a preocupação de acabar o gás;

ECONOMIA

MEIO AMBIENTE

MAIOR ECONOMIA: possui uma tarifa menor que os demais 
combustíveis, tendo uma economia média de aproximadamente 
20%, dependendo das condições de consumo. Não há nenhuma 
perda residual do combustível pago, como acontece com os botijões e 
cilindros de GLP, portanto paga-se somente o que se consome;

SEM TARIFA MÍNIMA: além disso, o pagamento da fatura ocorre 
somente após o consumo;

REDUÇÃO DA DESPESA COM SEGURO PATRIMONIAL: reduz em até 
10% o valor do seguro por não armazenar grandes quantidades de 
combustível inflamável;

COMBUSTÃO: dentre todos os combustíveis de origem fóssil, o gás 
natural é o que apresenta as menores taxas de emissões de gases 
poluentes, graças ao processo de queima, que é mais LIMPO e 
EFICIENTE. Por isso, que o Gás Natural é considerado um combustível 
ambientalmente correto.

Seu condomínio merece
o gás natural canalizado.
O combustível da modernidade!

TELEFONE DE ATENDIMENTO COMERCIAL

Sede Natal:

3204.8500
Av. Brancas Dunas, 485, Candelária

Natal/RN - CEP 59064-720

Filial Mossoró:

3314.4378
Rua Dr. João Marcelino, 1540 - Abolição I

Mossoró/RN - CEP 59612-200

Gás Natural


