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Dê uma cara nova ao seu condomínio
renovando seus equipamentos com o

Unidade externa pode ser instalada
na caixa do ar condicionado

(84) 3211-7071
(84) 3213-7071

Tudo para sua empresa
ou sua casa, num só lugar.

Split Hi Wall
7.000 à 12.000
Btus

3.000 exemplares

A D M I N I S T R A D O R A D E C O N D O M Í N I O

Administrando o
seu bem estar!

Plantão:

(84) 8801-5634
(84) 8823-1352

Plantão:

(84) 8801-5634
(84) 8823-1352

(84) 3201-2122(84) 3201-2122

Av. Alexandrino de Alencar, 465 · Natal/RNAv. Alexandrino de Alencar, 465 · Natal/RN

www.dominusadm.com.brwww.dominusadm.com.br
COMODIDADE

LIGUE E AGENDE UMA VISITA SEM COMPROMISSO: 3204.8500

COM O GÁS NATURAL VOCÊ TEM MUITO MAIS...
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Fones: (84) 9421-1308Oi 9173.1304 | Claro

e-mail: josefernandesn@hotmail.com

Eng. José Fernandes da Nóbrega
CREA. 180406.669-9 / IBAPE 182 / RN

Individualização de água para apartamentos
Instalação de redutora hidráulica
Projetos e execução hidráulicas / Manutenção
Legalização junto a CAERN

OBRA FINANCIADA ( meses)100% até 10

Morador é

responsável

pelo que cai

de suas janelas

e varandas
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Nossa MensagemNossa Mensagem

O inchaço populacional nas grandes
cidades acarretou diversos problemas que
entraram na pauta de preocupações do
Poder Público. Dentre estes, podemos citar
dois dos que estão em maior evidência
atualmente: a mobilidade urbana e o
gerenciamento dos resíduos descartados
por residências, estabelecimentos
comerciais, indústrias etc. Resíduos esses
que, diga-se de passagem, não são poucos
e, com o panorama que se desenha, não
tendem a diminuir.

Muito pelo contrário, o que vemos é
um aumento vertiginoso na produção
deles. Eis que surge o impasse: o que fazer
com esse lixo em abundância? Sim, é
preciso planejar um destino para esse
material, pois sua dispersão aleatória no
ambiente traz prejuízos catastróficos ao
meio ambiente e, consequentemente, à
e c o n o m i a d o l o c a l . E n c h e n t e s ,
contaminação da água, po lu ição
atmosférica, doenças e proliferação
descontrolada de pragas urbanas são
alguns dos resultados disso.

Em 2010, vár ias autor idades
reuniram esforços para conceber a
chamada “Política Nacional de Resíduos
Sólidos”, cuja lei foi sancionada pelo então
presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A
novidade consistia em um pacote de
medidas a serem implantadas no período
de quatro anos com o intuito de preparar o
Brasil para o gerenciamento do lixo. O
prazo para a adequação à PNRS termina
em agosto deste ano, mas - apesar dos
avanços - muitas das diretrizes inovadoras
não saíram do papel.

A nova lei define a responsabilidade
compartilhada sobre a produção e
destinação de resíduos sólidos entre o
poder público e a sociedade. Aqui, leia-se
a sequência que vai do fabricante ao
consumidor f ina l , passando pelo
importador, distribuidor e comerciante. O
“consumidor” é qualquer pessoa que
consumir determinado produto gerador de
resíduo. Os moradores de um prédio são,
portanto, consumidores. É aí que entra o
condomínio como o local que reúne vários
consumidores.

Percebemos então a urgência na
adequação dos condomínios – sejam eles
residenciais ou corporat ivos – às
exigências da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, cujo texto prevê a
penalização para quem não separar os
recicláveis para a coleta seletiva. Esse é um
desafio a ser perseguido pelos síndicos
neste ano: implantar e fazer valer a coleta
seletiva dentro do condomínio. Maiores
detalhes sobre o tema podem ser lidos em
nossa seção “Seu Condomínio”.

Reciclagem, coleta seletiva de lixo,
otimização de recursos, destinação correta
de resíduos não são uma novidade no
Jornal do Síndico. Ao longo dos últimos
anos, abordamos temas relacionados à
sustentabilidade e meio ambiente por
acreditarmos na importância do assunto.
Desta vez, o assunto ganha maior
destaque visto o curto prazo que se tem
para as adequações à Política Nacional de
Resíduos Sólidos.

Boa leitura e mãos à obra!

Por Cecília Lima

Matriz
Rua Cel. José Bernardo, 1001 - Barro Vermelho

Fone: (84) 3211-7071

Filial
Av. Presidente Bandeira, 760 - Alecrim

Fone: (84) 3213-7071

Unidade externa pode ser instalada
na caixa do ar condicionado
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ESPECIAL Por Cecília Lima

Desafio: separação do lixo em condomínios

Números do Cempre (Compromisso
Empresarial para Reciclagem), associação sem fins
lucrativos mantida por um grupo de grandes
empresas brasileiras, mostram que nosso país está
avançando na reciclagem, atingindo índices
satisfatórios em alguns segmentos, mas deixando
a desejar em outros. Nesses itens, estamos à
frente de muitos países na reciclagem de garrafas
PET. Entretanto, há um aspecto particularmente
preocupante: reciclamos apenas 3% do lixo sólido
orgânico urbano.

Para o presidente do SELUR (Sindicato das
Empresas de Limpeza Urbana no Estado de São
Paulo) o biólogo Ariovaldo Caodaglio “evoluir
nesse item específico é importante para a
melhoria do meio ambiente, ganhos econômicos
na produção e também no aspecto social,
contemplando, assim, as três vertentes do mais
contemporâneo conceito de sustentabilidade”.

De acordo com o especialista, a parcela
orgânica dos resíduos provenientes de domicílio
corresponde entre 48% e 55% do total do resíduo
domiciliar gerado. Esse material geralmente é
descartado misturado a outros como plástico,
alumínio, vidro, aço, papel etc. As embalagens e
produtos industrializados ganham cada vez mais
espaços nas residências, o que provoca,
consequentemente, uma considerável geração de
resíduos.

No mês de agosto, finalizará o prazo de

quatro anos que a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (Lei 12.3045/2010) estabeleceu para que
todos se adequem à “disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos”. A
leg is lação def ine a responsab i l idade
compartilhada sobre a produção e destinação de
resíduos sólidos entre o poder público e a
sociedade – fabricante ao consumidor (o que inclui
condôminos), passando pelo importador,
distribuidor e comerciante. O decreto inclui a
penalização a quem não separar os recicláveis para
a coleta seletiva.

Muitos municípios já dispõem de normativas
próprias que regulam o descarte de lixo por parte
de condomínios residenciais e corporativos. A
expectativa é que todas as cidades acompanhem
essa tendência. Porém, não é fácil modificar uma
mentalidade coletiva e os hábitos de consumo e
descarte das pessoas. A coleta seletiva é um
grande desafio a ser implantado nos condomínios.

Alguns métodos de coleta vêm sendo
elaborados por condomínios para que moradores
possam descartar corretamente o lixo. A coleta
especifica para o lixo orgânico e inorgânico dos
lares é um grande desafio, explica o Eraldo Melo,
presidente do Grupo Conservar. “Falta
conscientização quando se fala em separação de
lixo. Por muitas vezes esta separação é feita pelos
funcionários da limpeza, eles fazem uma varredura
para checar se há lixo reciclado junto com o

orgânico. Em alguns ambientes é possível executar
esta tarefa, mas existem vários outros que seria
inadequado para que o colaborador realize este
serviço. O manuseio de lixos requer treinamentos
específicos para que o empregador não sofra
nenhuma infecção, ou ocorra algum tipo de
acidente”, explica.

Os síndicos tem o trabalho de conscientizar
seus condôminos sobre a importância da
separação da produção de resíduos, a fim de lançar
reflexões sobre o problema e ampliar discussões
acerca da gestão de todo o lixo que é produzido
diariamente. “Os condomínios podem e devem se
adequar, mobilizando os moradores para que
separem o lixo e, dessa forma, tornar mais fácil a
coleta seletiva. Uma forma é que haja um grupo
responsável para vigiar moradores, que seriam os
líderes do projeto. Todo condomínio deve ter um
local com compartimentos específicos, com cores
adequadas, para que haja organização no
processo” disse Eraldo Melo.

Se todos os morados criarem uma forma de
separação, eles estarão contribuindo com o meio
ambiente e com quem sobrevive de materiais
reciclados. É importe lembrar que o lixo deve
chegar ao seu destino final adequadamente
separado, essa forma ajudará não só quem
trabalha com reciclagem, mas também com o meio
ambiente.

Tudo para o seu condomínio

Implantação condominial
Material de limpeza e piscinas

* TR – Taxa Referencial; ** Débitos Federais; *** Unidade Padrão de Capital; (1) Rendimento no 1º dia do mês seguinte,
para depósitos até 03/05/12; (2) Rendimento no primeiro dia do mês seguinte para depósitos a partir de 04/05/2012 –
MP nº 567, de 03/05/2012. (3) Crédito no dia 10 do mês seguinte (TR + juros de 3 % ao ano). (4) Juro pela taxa Selic
para pagamentos de débitos federais em atraso – no mês do pagamento, a taxa é de 1%; (5) Taxa DI Over com base na
cotação diária da Anbima; (6) Valores: R$ 810,00 e R$ 820,00, com vigência a partir deste mês; (7) Extinta pela Medida
Provisória nº 1973/67, de 27/10/00 – último valor: R$ 1,0641; BTN + TR cheia – suprimido por ser título extinto pela
Lei nº 8.177, de 01/03/1991, embora ainda existam alguns em circulação. Fonte: Folha Online, Valor Econômico

Poupança antiga (1)
Poupança (2)
TR*
TJLP
FGTS (3)
SELIC - Déb Fed (4)
DI Over (5)
UPC ***
UFESP
FCA / SP
UFM
Salário Mínimo
Salário Mínimo SP (6)
UFIR (7)

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(R$)
(R$)
(R$)
(R$)
(R$)
(R$)

0,5496
0,5496
0,0494

0,42
0,2961

0,79
0,78

22,32
19,37

1,8690
115,00
678,00
755,00

0,6132
0,6132
0,1126

0,42
0,3595

0,85
0,84

22,36
20,14

1,9619
120,69
724,00
810,00

0,5540
0,5540
0,0537

0,38
0,3005

0,79
0,83

22,36
20,14

1,9619
121,80
724,00
810,00

0,5267
0,5267
0,0266

0,42
0,2733

0,77

22,36
20,14

1,9619
121,80
724,00
810,00

1,70
1,70
0,19
1,23
0,94
2,42
-----
0,18

6,78
----

6,58
6,29
0,38
5,07
3,40
9,04
-----
0,22

18,44
1,6994
108,66

6,78
-----
---

dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 Ano Ano
INDICADORES / MÊS
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A tecnologia do sensor de presença há
alguns anos era um recurso visto somente em
empreendimentos de alto padrão. Porém, o
equipamento se consolidou devido a sua
eficiência, ganhou muitos adeptos, tornou-se
acessível e já é uma realidade em diversos outros
edifícios destinados a todas as classes sociais,
onde comumente são empregados em garagens,
escadarias e halls.

Aquela típica cena do morador que chegava
em casa à noite, cheio de sacolas, tendo que andar
no escuro, com risco de tropeçar ou cair, até
encontrar o interruptor mais próximo para ligar
várias lâmpadas é coisa do passado.

O equipamento eletrônico identifica a
presença de pessoas dentro de seu raio de ação e
acende a lâmpada do ambiente. Quando não há
mais movimento, a lâmpada apaga, depois de um
tempo. Outra vantagem que podemos listar é a
segurança uma vez que a luz acesa pode indicar a
presença de um invasor no ambiente.

A construção civi l está sempre se
reinventando, aperfeiçoando meios para tornar o
cotidiano mais simples e prático. Muitas empresas
unem inovação ao conceito de construção

sustentável e, assim, empregam técnicas e
ferramentas que facilitam a vida das pessoas de
uma forma ecologicamente correta.

Os sensores de presença para iluminação
podem funcionar com lâmpadas incandescentes e
fluorescentes e são instalados no teto, na parede ou
ficam embutidos. Existem no mercado dois tipos: os
infravermelhos, mais baratos, que ser instalados
em todos os tipos de ambientes. Seu mecanismo
consiste em captar corpos que emitem calor em
movimento em áreas externas e internas. Outra
modalidade, com custo mais alto, é o ultassônico,
indicados para ambientes fechados, porque
detectam movimentos de massas de ar.

Além de propiciar mais conforto e segurança
aos moradores de prédios, os sensores de presença
são recursos modernos que contribuem para a
economia de energia e seu uso racional. Eles são
ajustados individualmente para funcionarem
apenas com baixa luminosidade (noite, subsolos ou
tempos nublados) e por períodos curtos,
normalmente por dois minutos e por isso consomem
menos energia do que uma situação em que a
lâmpada fosse acionada por um interruptor comum
que pode ser esquecido ligado.

É importante ressaltar que, associada ao uso
dos sensores, deve estar a instalação de as placas
de sinalização fotoluminescente (aquelas que
brilham no escuro), fundamentais para indicar
equipamentos de segurança, direção da saída,
elevador e os ambientes do condomínio mesmo
sem luz.

Sensores de presença estimula uso racional da energia elétrica

MEIO AMBIENTE

ADMINISTRAÇÃO Por Cecília Lima

Guerra contra maus pagadores vem obtendo bons resultados
A inadimplência é sem dúvidas o maior problema

a ser enfrentado na administração de um condomínio.
Isso porque dela advêm várias outras complicações:
despesas de rotina e salários de funcionário (e
consequentes embargos jurídicos), falta de
manutenção predial e desarmonia entre condôminos.
Sim, porque os bons pagadores terminam sendo
diretamente prejudicados pela negligência dos maus
pagadores e isso gera insatisfação geral.

Para combater este mal, alguns mecanismos vêm
sendo aplicados com sucesso. Levantamento realizado
pelo Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP)
demonstram que os índices de ações por falta de
pagamento de despesas condominiais na cidade de
São Paulo, a mais populosa do país, estão em queda.

No mês de janeiro de 2014 foi identificada uma
redução de 34,72% em relação ao mesmo período do
ano anterior: foram protocoladas 643 ações contra
985 em 2013. Analisando o período de 12 meses,
observou-se redução de 12,1% no número de ações

de fevereiro de 2013 a janeiro de 2014 (9.339) em
comparação ao mesmo intervalo de tempo anterior,
que registrou 10.623.

Para o vice-presidente de Administração
Imobiliária e Condomínios do Secovi-SP, Hubert
Gebara, o bom resultado na guerra contra os maus
pagadores é devido à maior eficiência nas cobranças
por parte das administradoras e dos síndicos, “que
zelam para que a inadimplência não cresça
perigosamente”.

“Percebe-se tendência de queda das ações por
falta de pagamento de despesas condominiais desde
2006, quando o total foi de 17.234 casos. Em 2013,
foram 9.681 ações protocoladas e, nos últimos 12
meses, 9.339, praticamente a metade de sete anos
atrás”, comemora.

O síndico deve ter pulso firme e a administração
deve ser dura com os condôminos em atraso, caso
contrário, corre-se o risco de perder o controle sobre as
finanças do patrimônio. É aconselhável que não haja

demora entre o não pagamento e a propositura da
ação judicial. A primeira abordagem pode ser feita por
carta e deve ser amigável, solicitando o acerto de
contas. Sem sucesso, deve-se apelar para a Justiça
imediatamente. Não havendo acordo nem na Justiça,
o imóvel vai a leilão (venda em praça pública) e servirá
para o pagamento das taxas condominiais em atraso.

Caso o inadimplente se proponha a estabelecer
um acordo, o síndico deve oferecer apenas condições
de parcelamento. O valor da dívida, entretanto, deve
ser mantido integralmente incluindo reajustes. A
f lex ib i l idade no valor pode est imular o
comportamento inadimplente, pois os condôminos
podem deduzir que, ao invés de honrar pontualmente
seus compromissos, é mais vantajoso e econômico
acumular meses em atraso e pagar tudo parcelado e
com desconto. Além disso, abrir mão dos acréscimos
decorrentes da mora seria uma injustiça com os
condôminos que pagam suas contas em dia.

Av. Miguel Castro, 832 - Lagoa Nova - Natal - RNAv. Miguel Castro, 832 - Lagoa Nova - Natal - RN

www.compactanet.com.br
compacta@compactanet.com.br

(84) 3221-0323

• Serviços Contábeis;
• Administração de Recursos Humanos;
• Serviços Administrativos;
• Assessoria Jurídica
• Assessoria Técnica;
• Outros Serviços.

Serviços:
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No Rio Grande do Sul, um residencial de
Porto Alegre já foi obrigado pela Justiça a
i n d e n i z a r o p r o p r i e t á r i o d e u m
estacionamento vizinho porque um de seus
condôminos lançou material corrosivo pela
janela. O produto químico (não identificado
pela perícia) causou danos a quatro carros e
teria sido lançado após discussão entre um
funcionário do estacionamento e um morador
do prédio. De acordo com o autor da ação, o
dono do estacionamento, essa não foi a única
vez em que algo foi jogado nas suas
dependências, mais objetos já tinham sido
arremessados outras vezes.

Infelizmente, relatos de objetos
atirados de janelas e varandas não são algo
incomum. Vasos de plantas, lixo ou mesmo
saliva caem de um andar a outro ou para o
térreo causando transtornos, sujeira,
prejuízos materiais e – dependendo das
dimensões e peso – com a possibilidade de
machucar gravemente pessoas que passam
pelo local no instante em que o objeto
cadente chega ao solo.

Independentemente de o fato
ocorrer por acidente ou ser proposital, o
proprietário do imóvel é responsável pelo ato,
podendo ser penalizado dentro das normas
previstas no Regimento do condomínio e
também processado na Justiça comum.

É o que explica a advogada Márcia
Andrade: “Quando objetos caem de varandas
ou janelas de apartamentos, quem deve arcar
com os prejuízos é o morador. O artigo 938 do
Código Civil/02 prescreve 'aquele que habitar
prédio, ou parte dele, responde pelo dano
proveniente das coisas que dele caírem ou
forem lançadas em lugar indevido'. Então,
verifica-se que o caso é de responsabilidade
civil objetiva, que prescinde de culpa”.

O arremesso do artefato poderá ser
provado por imagens captadas por câmeras
do própr io préd io ou câmeras de
testemunhas, perícia especializada ou
testemunho oral ou escrito de pessoas que

viram o fato acontecendo. Nos casos em que
não é possível reunir provas para chegar ao
autor, a advogada esclarece que “não sendo
possível identificar a origem da coisa
arremessada, a jurisprudência e a Doutrina
entendem que, nesse caso, trata-se de
responsabilidade solidária de todos os
moradores do condomínio”.

Em outras palavras, o dinheiro para a
reparação dos prejuízos causados pelo
infrator desconhecido sairá do bolso de
todos. Se os danos forem causados apenas à
estrutura do próprio prédio, a despesa com o
reparo pode ser rateada entre as unidades,
caso assim designe a Convenção do
condomínio.

Já se o objeto ou substância atirada
pela janela causar prejuízos físicos ou morais
fora dos limites do prédio, conforme o
incidente relatado no início do texto, o
condomínio (enquanto pessoa jurídica) pode
ser compelido pela Justiça a pagar as devidas
indenizações. “O valor das indenizações varia
conforme o prejuízo causado. Os danos
mate r ia i s têm de ser inden i zados
integralmente, por exemplo, se o objeto cair
sobre um carro e causar algum dano, nesse
caso, o valor da indenização será o valor do
prejuízo causado. Porém, o dano moral tem
seu valor fixado caso a caso”, conclui a
advogada Márcia Andrade.

COTIDIANO

Morador é responsável pelo que
cai de suas janelas e varandas

Por Cecília Lima

Dicas
Extintores
Equipamentos obrigatórios em todo condomínio, os
extintores precisam estar em perfeitas condições para
operarem adequadamente quando acionados. Uma
manutenção equivocada pode inutilizá-lo e assim trazer
graves riscos à segurança do prédio. A primeira e mais
importante precaução a ser tomada é ser vigilante quanto
ao prazo de validade do mesmo.
O lacre de inviolabilidade deve estar intacto e o ponteiro
do indicador de pressão deve permanecer na faixa verde,
caso contrário indicará despressurização. O extintor não
deve apresentar sinais de ferrugem, arranhões ou estar
amassado. O equipamento sempre deve ser mantido na
vertical e jamais na horizontal ou de cabeça para baixo.

Elevadores mais econômicos
Todo síndico sabe que o uso dos elevadores é responsável
por uma grande parcela do consumo de energia do prédio
e, consequentemente, aumento dos custos mensais
condomínio.
Algumas pequenas atitudes no manuseio desses
equipamentos ajudam a economizar energia: 1) Obedecer
o limite de lotação (além de ser perigoso ultrapassar o
peso máximo, com superlotação o elevador gasta mais
energia para operar); 2) Elevadores que atendam a
andares pares e ímpares também geram economia em
prédios de maior porte; 3) Instalação de lâmpadas com
sensor, fazem com que elas fiquem acesas apenas quando
o elevador estiver em uso; 4) Chamar apenas um elevador
de cada vez economiza energia.
Por fim, e não menos importante, os elevadores também
podem ser utilizados economicamente se o condomínio
estiver atento às manutenções periódicas, como
lubrificação, tensão das correias e alinhamento do motor.
Além de economia no consumo de energia, essa atitude
garante a segurança dos condôminos.

Menos barulho
Item principal na lista de “defeitos” elencados por
moradores de condomínios verticais, o barulho externo
(aquele que vêm de fora do prédio e não de apartamentos
vizinhos) pode ser minimizado com a instalação de janelas
acústicas. Trata-se de um tipo especial de janela fabricada
com vidros mais espessos e sistema de vedação mais
eficiente, evitando frestas por onde o som pode passar.
As lâminas de vidro ficam separadas por uma câmara de
vácuo e as esquadrias de alumínio são preenchidas para
garantir a vedação, deixando a janela mais pesada, o que
dificulta a passagem do som (sendo possível barrar até 30
decibéis).

A D M I N I S T R A D O R A D E C O N D O M Í N I O

Av. Alexandrino de Alencar, 465 · Natal/RN
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(84) 3201-2122
Plantão:
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Possuir um ambiente destinado à prática
esportiva é um adicional em condomínios e pode
até configurar ponto decisivo na hora da compra
de um imóvel por pessoas que prezam por esse
equipamento. As quadras poliesportivas são um
trunfo versátil, pois podem servir a vários tipos de
atividades físicas individuais ou em grupo.

A manutenção regular de sua quadra
aumentará a vida útil das instalações e permitirá
utilizá-las sempre nas melhores condições. Há no
mercado diversas empresas que fornecem
acessórios próprios para essa estrutura como:
pisos especiais, alambrados, tabela para prática
do basquete, traves para futebol, mastros e rede
de vôlei ou tênis, dentre outras atividades.

A construção de uma quadra esportiva ou
quadra poliesportiva é um projeto que engloba
soluções de segurança, conforto e performance,
incluindo a escolha do equipamento mais
apropriados em termos de demanda e de
compatibilidade, como com a rede elétrica, entre
outros fatores. Pela complexidade do projeto de
construção ou reforma de quadra esportiva,
recomenda-se a contratação de uma assessoria
especializada em arquitetura esportiva.

Pesquisar é sempre a melhor estratégia
para quem quer fazer render o dinheiro do
condomínio. É interessante que o síndico recolha
pelo menos três orçamentos para apresentar aos
condôminos, comparando a relação custo-
benefício entre eles. No planejamento de custos, é
importante lembrar que, assim como qualquer
outro equipamento de uso comum do prédio, as
quadras poliesportivas também precisam ser
assistidas por empresas de manutenção

especializada e isso deve constar no calendário
anual de revitalizações do condomínio.

Os itens a serem vistoriados – e
possivelmente reparados – numa inspeção são a
resistência da tela que isola a quadra, condições
de estruturas metálicas como traves (elas não
podem apresentar pontas cortantes ou ferrugem),
a visibilidade das demarcações do campo (caso a
quadra sirva para algum esporte que necessite
disso) e a qualidade do piso.

Isolamento - As telas de arame são de
grande utilidade no cercamento de áreas em
condôminos. São muito utilizadas em quadras
esportivas, porque garantem segurança e
liberdade nas jogadas, evitando que as bolas
atinjam pessoas que estejam ao redor. Elas são
fabricadas sob medida, com ou sem revestimento
em PVC, e geralmente estão disponíveis em
diversas cores (branca, cinza, verde, azul etc.).
Para quadras poliesportivas é indicada tela em
arame fio 12, malha 2,5” ou 3”, é o que
recomenda a Stampa, empresa que presta
assessoria em projetos esportivos.

Para um isolamento com maior eficiência,
são indicados os alambrados, pois oferecem
maior resistência a depredações e ao corte com
alicate, apresenta durabilidade três vezes maior
do que as telas comuns e rigidez elevada,
permitindo maior espaçamento entre mourões
(média 3,50m), além de dispensar o uso de fios
tensores, tornando-os mais leves. Tudo isso
porque os alambrados são fabricados com arames
de alta resistência (50/60 Kgf/mm²) e possuem
galvanização pesada, maior que 240 g/m².

MANUTENÇÃO Por Cecília Lima

Instalação de quadras poliesportivas

Precisando ampliar o
espaço da casa de lixo ou
de um local para a coleta
seletiva? Precisa de espaço
p a r a i n s t a l a r u m
b i c i c l e t a r i o e m s e u
condomínio e não sabe o
que fazer?

A POTIGÁS tem a solução!
Utilize em seu condomínio o
Gás Natural canalizado, um
combustível MODERNO que
respeita o MEIO AMBIENTE,
e d e s f r u t e d e t o d a a
COMODIDADE, SEGURANÇA
e ECONOMIA que só o Gás
Natural pode oferecer ao seu
condomín io . En t re em
c o n t a t o c o n o s c o p e l o
telefone (84) 3204.8500 e
sol ic i te uma visita dos
nossos engenheiros.

DicasDicas

GRADIL: MODULAR E ELETROFUNDIDO
T E L A: A L A M B R A D O G A LVA N I Z A D O E/O U

REVESTIDO COM PVC
C O R R I M Ã O E G U A R D A-C O P O E M
FERRO

ESTRUTURA METÁLICA:
COBERTURA DE GALPÃO E GARAGEM

ESTRUTURA PARA QUADRAS:

telanorte

Tapetes especiais para época de chuvas
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Administradora
de Condomínios

� ASSESSORIA CONDOMINIAL

� GESTÃO DE PESSOAS

� FINANCEIRA E CONTÁBEL

� MANUTENÇÃO PREDIAL

� JURÍDICA

� SÍNDICO PROFISSIONAL

Estacionamento gratuito

ADMINISTRADORAS
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seu bem estar!
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www.compactanet.com.br
compacta@compactanet.com.br

(84) 3221-0323

• Serviços Contábeis;
• Administração de Recursos Humanos;
• Serviços Administrativos;
• Assessoria Jurídica
• Assessoria Técnica;
• Outros Serviços.

Serviços:

(84) 3643.4815|9837.5704
9928.6330

observern@hotmail.com

bserve
TECNOLOGIA

SEGURANÇA ELETRÔNICA

INDIVIDUALIZAÇÃO/ÁGUA

CONTROLE DE ACESSO

(84) / 9421 1308Oi 9173.1304 Claro .
e-mail: josefernandesn@hotmail.com

Projetos e execução hidráulicas.
Projetos de engenharia
Instalação completa
Manutenção de uso
Legalização junto a concessionária.

�

�

�

�

�

Projetos e execução hidráulicas.
Projetos de engenharia
Instalação completa
Manutenção de uso
Legalização junto a concessionária.

Engenheiro Civil

José Fernandes da Nóbrega
CREA. 180406.669-9

IBAPE 182 / RN

Administração de Condomínios

Serviço de Síndico Profissional

Constituição de Condomínios
Av. Romualdo Galvão, 1966

Lagoa Nova - Natal\RN
www.bbcondominios.com.br

bbcondominios@gmail.com

(84) 3201-5959 3| |091-0049 8802-0084

CONDOMÍNIOS

SINDICATO PATRONAL

O SINDICATO DOS
CONDOMINIOS DO RN

RUA JACAÚNA, 143 - SALA  02  - LAGOA SECA
NATAL/FAX TELEFAX (84) 3211.4006

sipcern@hotmail.com |www.sipcern.com.br.
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TELAS ALAMBRADOS

GRADIL: TELA:MODULAR , ELETROFUNDIDO |
ALAMBRADO GALVANIZADA E REVESTIDA, SOLDADA
GALVANIZADA E REVESTIDA | CORRIMÃO E GUARDA-

CORPO | QUADRAS , METÁLICAS |ESTRUTURA:

telanorte
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SOLICITE-NOS UMA VISITA!

3 2.7908 37

8721.9581

Rua Raimundo Chaves, 1570
Sala 408 - Edf. Palatino
Lagoa Nova - Natal/RN
ad_ministcon@hotmail.com

PINTURA PREDIAL



88 Ano X - Edição - /201 - Natal/RN101 Dezembro 3

COM O GÁS NATURAL VOCÊ PODE MUITO MAIS...

APLICAÇÕES

Fogões

Fornos

Cooktop

Churrasqueiras

Aquecimento
de água para:

Saunas

Energia elétrica:

Gera• ção na ponta

Emerg• ência

Piscinas•

Banheiras•

Chuveiros•

Torneiras•

A MODERNIDADE
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

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

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
� Neopolis
� 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 DISTRIBUIÇÃO DA POTIGAS ESTÁ EM CONSTANTE EXPANSÃO.
VERIFIQUE A DISPONIBILIDADE PARA A SUA REGIÃO, ENTRE EM CONTATO CONOSCO.

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.

www.potigas.com.br


