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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!
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(84) 8823-1352
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COMODIDADE

LIGUE E AGENDE UMA VISITA SEM COMPROMISSO: 3204.8500

COM O GÁS NATURAL VOCÊ TEM MUITO MAIS...
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Empregador

é responsável

por acidente

de trabalho

com óbito

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



e-mail: natal@jornaldosindico.com.br
site: www.jornaldosindico.com.br

2

FRANQUEADOS

IMPRESSÃO
UNIGRÁFICA - 3272-2751

O JORNAL DO SÍNDICO não se
responsabiliza por conceitos e idéias
em artigos assinados ou em matérias
pagas. Proibida a reprodução sem
autorização por escrito da PUBLIK
EDITORA LTDA.

ARARAQUARA – SP
Araraquara@jornaldosindico.com.br

ARACAJÚ -SE
aracaju@jornaldosindico.com.br

BAIXADA SANTISTA – SP
baixadasantista@jornaldosindico.com.br

BELO HORIZONTE – MG
belohorizonte@jornaldosindico.com.br

BELÉM – PA
belem@jornaldosindico.com.br

BRASÍLIA – DF
brasilia@folhadosindico.com.br

CAMPINAS – SP
campinas@jornaldosindico.com.br

CURITIBA – PR
Curitiba@jornaldosindico.com.br

FORTALEZA – CE
fortaleza@jornaldosindico.com.br

GRANDE ABC – SP
grandeabc@jornaldosindico.com.br

JOINVILLE – SC
Joinville@jornaldosindico.com.br

LONDRINA – PR
Londrina@jornaldosindico.com.br

NATAL – RN
natal@jornaldosindico.com.br

Fones: 84  8826.3970 / 3086.9884
CÁCIA GOMES

NITERÓI – RJ
niteroi@jornaldosindico.com.br

OSASCO – SP
osasco@jornaldosindico.com.br

RECIFE – PE
recife@jornaldosindico.com.br

RIO DEJANEIRO – RJ
riodejaneiro@jornaldosindico.com.br

SALVADOR- BA
salvador@jornaldosindico.com.br

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP
saojosedoscampos@jornaldosindico.com.br

SÃO PAULO- SP
saopaulo@jornaldosindico.com.br

SOROCABA – SP
Sorocaba@jornaldosindico.com.br

Autorizado pela Publik Editora Ltda
Para uso da marca.
Publicação mensal

Tiragem: 3.000 exemplares
Exemplar avulso R$ 4,50

FUNDADOR: Aroldo de Lima Marcelo
EDITOR NACIONAL: Átila Gadelha Marcelo

Cecília Lima 3268 DRT/PB-REDAÇÃO:
Cácia Gomes:COMERCIAL

Ano X - Edição - 201 - Natal/RNI 103 Fevereiro de 4

Nossa MensagemNossa Mensagem

Quando mudar é preciso? Quando a
situação atual já não satisfaz às nossas
necessidades. Essa é uma reflexão a se
fa ze r em nossas v idas pes soa i s ,
p ro f i s s iona i s e , por quê não, no
condomínio? Sim, devemos buscar sempre
o aprimoramento.

Existem condomínios Brasil afora que
preservam sua Convenção original, por
dez, vinte anos e até mais que isso! Seria
falta de conhecimento ou de boa vontade
que impede a renovação des se s
documentos?

Devemos ter em mente que a
Convenção é uma lei orgânica que
disciplina o funcionamento do condomínio,
dispõe os direitos e deveres de seus entes.
Toda e qualquer legislação precisa
acompanhar as evoluções de seu tempo. Se
até a Constituição de um país recebe
emendas para aperfeiçoá-la, por quê não
fazer ajustes na lei que rege o condomínio...

Essa é uma questão que abordamos
nesta edição do Jornal do Síndico. Ainda há
desconhecimento por parte de muitos
gestores acerca do tema. É possível alterar
a Convenção do condomínio com a
aprovação de 2 /3 dos vo tos dos
condôminos.

Obviamente, não estimulamos a
modificação irresponsável e a qualquer
hora de um documento tão importante para
o condomínio, mas ajustes sensatos e bem
pensados são bem vindos e podem render
bons resultados à administração do
patrimônio.

Em nossa reportagem na seção “Seu
Condomínio”, sugerimos modificações na
Convenção que prometem ajudar o síndico

no combate à inadimplência, mal este que
prejudica nove entre dez condomínios. Com
a redução dos maus pagadores, equilíbrio
entre receitas e despesas, a gestão se
simplifica. Quem ganha com isso é a
coletividade, que terá um condomínio
preservado e valorizado.

Na seção “Administração”, tratamos
um pouco sobre as dúvidas e inseguranças
do síndico de primeira viagem. Quais as
obrigações do síndico? E seus direitos?

Esses são questionamentos que surgem
quando se é eleito para o cargo. E é natural
que surjam algumas inquietações por parte
do novato.

O síndico deve procurar munir-se de
informações que o ajudem a administrar o
condomínio, pois a falta de conhecimento
pode inviabilizar a gestão. Às vezes, por
desconhecer determinados mecanismos,
podemos nos assustar com problemas que
não merecem tanto susto. O Jornal do
Síndico traz para você, leitor, subsídio para
desenvolver um bom mandato com
segurança e competência. Boa leitura!

Por Cecília Lima

Você sabia que a Companhia Potiguar de Gás – POTIGAS
é a concessionária de distribuição exclusiva de Gás
Natural Canalizado do estado do Rio Grande do Norte e
que o seu condomínio pode desfrutar de todos os
benefícios deste produto no seu dia a dia? SEGURANÇA,
COMODIDADE, ECONOMIA e respeito ao MEIO
AMBIENTE são algumas das vantagens que só o gás
natural canalizado pode oferecer ao seu condomínio.
Entre em contato conosco pelo telefone (84) 3204.8500
e solicite uma visita dos nossos técnicos.

Veja mais na página 8

DicasDicas



SEU CONDOMÍNIO Por Cecília Lima
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É hora de atualizar a Convenção do condomínio?
Imagine ser o condomínio um pequeno

país, onde as pessoas precisam se organizar
para viverem em coletividade. Assim como a
Constituição Federal é a lei máxima e soberana
que rege um país, a Convenção do condomínio
é, digamos, a Carta Magna que rege a vida
dentro deste patrimônio conjunto. Nesta “lei”
estão ditadas as condutas que norteiam o
convívio no espaço.

A Convenção é um documento
fundamental e obrigatório, pois trata dos
direitos e deveres do condomínio e formas de
gestão, as penalidades para quem descumprir
os compromissos, etc. Ela só não pode ir de
encontro com o que está estabelecido no
Código Civil e na lei 4.591/64, legislação
vigente no Brasil, nem criar proibições ou
penalidades que a lei brasileira não prevê.

Haja vista sua importância, a Convenção
deve ser um documento redigido com toda a
cautela. Porém, sabemos que nem as
Constituições Federais estão imunes a
modificações sensatas. É possível alterar a
Convenção do condomínio com a aprovação de
2/3 dos votos dos condôminos.

Para agregar valor legal ao texto não
apenas aos condôminos, mas também aos não-
condôminos, a Convenção deve ser inscrita no
Registro de Imóveis. É importante ressaltar que,
de acordo com decisão do Superior Tribunal de

Justiça (STJ), tão logo seja assinada a
Convenção por pelo menos dois terços dos
proprietários, o documento passa a valer entre
os condôminos. A inscrição no Registro é
necessária para fazê-la valer perante terceiros.

O bom síndico deve estar sempre atento
às necessidades do condomínio e também às
jurisprudências que podem favorecer sua
gestão, para assim sugerir novas alterações na
Convenção. A seguir, listamos alguns pontos
que podem ser incluídos, caso ainda estejam
fora da Convenção do seu condomínio:
1) Previsão de cobrança (permitido pelo Novo

Código Civil Brasileiro), com juros de mora
de até 0,33% ao dia de atraso = 10% ao
mês, e, para a inadimplência reiterada (duas
ou mais taxas vencidas e não pagas) multa
de até cinco vezes o valor da taxa de
condomínio;

2) Proibição de vendas ou aluguéis de vagas
de garagens a não-condôminos;

3) Instalação de medidores individuais de
água e gás;

4) Protesto de taxa condominial em atraso;
Além destes pontos, faça é válido fazer

uma nova análise sobre questões polêmicas do
Regimento Interno do condomínio, a exemplo
da presença de animais, fração ideal,
regularidade de assembleias, dentre outros.

ADMINISTRAÇÃO Por Cecília Lima

Síndico de primeira viagem, e agora?
Ao síndico de condomínio estão dele-

gadas diversas funções, responsabilidades e
obrigações administrativas. Com tantas
atribuições em suas mãos, é natural que o
eleito sinta alguma insegurança ao assumir
este cargo. Foi o que aconteceu com a
jornalista Taíssa Travassos, 25 anos, síndica de
primeira viagem do condomínio Bouvardia,
localizado na cidade de João Pessoa (PB).

O prédio foi entregue pela construtora no
início de 2013. Na época, ela não se candidatou
espontaneamente, mas terminou sendo
pressionada a abraçar a sindicância. “No início
eu assumi diversas responsabilidades, pois tinha
um certo tempo livre e 'boa vontade', queria
resolver toda a situação logo, pagamento de
contas de água e energia, limpeza do prédio,
essas coisas mais triviais”, relata.

Após um mês de ocupação, houve a
primeira assembleia com pauta para eleição
do síndico. “Estava tudo certo que um outro
proprietário seria o síndico. Na hora da
eleição, os condôminos mudaram de ideia e
me elegeram. Eu não quis aceitar, mas não me
deixaram com outra alternativa. E como eu
tenho o péssimo hábito de achar que eu
sempre vou fazer melhor do que os outros,
acabei cedendo”, admite Taíssa Travassos.

Síndica, e agora? Essa foi a primeira
indagação na marinheira de primeira viagem.
Pela frente, várias dificuldades. “Como o prédio
é novo, o primeiro problema foi a parte
burocrática, ou seja, organizar a documentação,
retirar CNPJ, definir o valor da taxa condominial.
A burocracia é muito grande e o tempo para
solucionar era muito curto”, queixa-se.

A falta de conhecimento sobre qual o
papel do síndico também foi um grande
problema, avalia a jovem síndica. “Tarefas
como verificar os extintores de incêndio,
dedetização, limpeza de caixa de água,
limpeza e manutenção do prédio... Eu não
estava acostumada com essas obrigações.
Com o passar do tempo a situação complicou
com a inadimplência de alguns condôminos e
alguns problemas de infraestrutura que a
construtora não demonstrou interesse em
resolver, como por exemplo a rampa de
entrada feita de forma indevida, atualmente
estamos com um processo judicial contra a
mesma”.

A advogada Mércia Duarte presta
assessoria jurídica e administrativa a
condomínios e já auxiliou muitos “síndicos de
primeira viagem” e dá algumas dicas. “A
gestão de um condomínio não precisa ser

encarada como uma coisa de outro mundo. O
segredo é manter a organização e se cercar de
bons profissionais, o resto vem com a prática.
A priori, o síndico deve procurar o apoio de
uma assessoria jurídica e contábil. Manter
contatos com empresas de credibilidade na
área de manutenção predial também é
fundamental para manter a saúde da
estrutura do condomínio”, orienta.

De acordo com a experiente advogada,
uma das primeiras dúvidas que surgem no
síndico inexperiente é sobre o manuseio do
dinheiro. “O ideal é que o condomínio tenha
uma conta bancária aberta em seu nome para
movimentar seus recursos. Não se deve nunca
permitir que o dinheiro fique numa conta da
administradora de condomínios onde se
reúne o dinheiro de vários outros. Tampouco é
indicado que o síndico use sua própria conta
corrente para fazer transações”, pondera a
Dra. Mércia. “O bom síndico é aquele
conhecedor da Lei. É muito importante que ele
estude o Código Civil para saber as
competências de seu cargo, o que está ou não
na sua alçada de compromissos. Além disso,
ler publicações direcionadas também ajudam
a adquirir conhecimentos práticos que irão
ajudar na gestão”, finaliza a advogada.

O SINDICATO DOS
CONDOMINIOS DO RN

O Sindicato dos Condomínios do RN -
SIPCERN convoca todos os Síndicos
para recolherem a Contribuição
Sindical Anual prevista nos arts. 578 e
seguintes da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT.

O SIPCERN é o único sindicato
representativo da classe Condominial
e d a s A d m i n i s t r a d o r a s d e
Condomínios do Rio Grande do Norte.

Nos colocamos à disposição para
quaisquer esclarecimentos e caso não
receba o boleto até o vencimento entre
em contato conosco através dos
emails: ousipcern@sipcern.com.br
pelo nosso telefone: .84 3211.4006
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Em um espaço em que se estabeleçam
relações de trabalho, recai no empregador a
responsabilidade constitucional de assegurar
a incolumidade física de seus empregados,
proporcionando a este um ambiente íntegro e
seguro onde possa desenvolver suas funções.
Para isso, os riscos devem ser reduzidos
cumprindo normas de saúde, higiene e
segurança, nos termos do inciso XXII, do
artigo 7º, da Constituição Federal.

Conforme previsto no artigo 166, da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o
empregador é obrigado a fornecer aos
empregados equipamento de proteção
individual adequado ao risco e em perfeito
estado de conservação e funcionamento,
sempre que as medidas de ordem geral não
ofereçam completa proteção contra os riscos
de ac identes e danos à saúde dos
empregados. É o que frisa a advogada Priscila
Moreira, Mestre em Direito do Trabalho no
Mestre pela Faculdade de Direito do Largo São
Francisco – USP e Especialista em Direito do
Trabalho pela PUC/SP.

Ela ressalta que, além do fornecimento
do equipamento de proteção individual
adequado, o empregador deve se preocupar
em conscientizar todos os funcionários sobre
a importância da utilização do mesmo.

De acordo com a Dra. Priscila Moreira,
“havendo acidente de trabalho que resulta em
morte do trabalhador, comprovando-se a

conduta comiss i va ou omiss i va do
empregador, este será responsabilizado pelos
danos materiais e morais resultantes à família
da vítima”.

“Com base no Código Civil, artigo 927,
parágrafo único, que se o empregador exerce
alguma atividade que cria risco de dano para
terceiros (o seu empregado, por exemplo),
obriga-se a reparar lesões, ainda que isento
de culpa”, afirma a especialista.

O dano material a que responde o
empregador resulta de que a morte do
trabalhador trouxe prejuízos para os seus
familiares, em razão de serem dependentes
economicamente da vítima. Esse dano
material pode ser arbitrado em forma de
pensão ou em parcela única.

Além do dano material, a empresa (no
caso, o condomínio e seu representante legal)
também é responsável por indenizar os
familiares pelo dano moral que sofreram. A
caracterização desse dano decorre de fato grave
que perturbe consideravelmente os sentimentos
íntimos do ser humano. Assim, a indenização
visa minimizar tais dissabores, de modo a
compensar ou consolar o indivíduo prejudicado
em virtude de seu sofrimento. Tal montante não
visa reparar o ato em si, já que a dor da perda
não pode ser quantificada, mas sim ressarcir os
familiares dos danos decorrentes do ato lesivo e,
principalmente, coibir a reiteração da conduta
por parte do empregador.

A negligência é penalizada. Caso o
empregador deixe de adotar as medidas
necessárias para o desenvolvimento seguro e
saudável das atividades laborais, fica
configurada a sua culpa e a sua obrigação de
indenizar aqueles que se prejudicaram pela
sua conduta.

Para fixação da indenização os juízes
levam em consideração a capacidade
econômica da empresa, a remuneração do
trabalhador, a gravidade da culpa e a
extensão do dano (morte da vítima). Não há,
contudo, uma regra ou parâmetro, sendo
cada caso analisado de forma distinta.

Empregador é responsável por acidente de trabalho com óbito

LEGISLAÇÃO Priscila Moreira

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

www.dominusadm.com.br

Administrando o seu bem estar!

(84) 3201-2122
Plantão:

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

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:

Tapetes especiais para época de chuvas



As brigas entre vizinhos não são raras. É difícil
encontrar uma rua ou condomínio que nunca
tenha registrado um desentendimento entre
moradores. Os conflitos podem ser considerados
naturais quando pessoas distintas, com
pensamentos e comportamentos próprios,
precisam conviver juntas. Na maioria das vezes,
uma boa conversa e doses de bom senso são
suficientes para resolver os impasses.

O problema está nos excessos. Quando a
tolerância acaba e dá lugar a agressões verbais e
até físicas entre vizinhos é sinal de que a situação
saiu do controle. Um incidente entre vizinhos
chocou o país no ano passado: em São Paulo, no
dia 24 de maio de 2013, o casal Miriam Cecília
Bannhart e Fábio Rezende Rubim foi atacado
dentro da própria residência e ambos foram
mortos a tiros pelo vizinho Vicente D'Alessio, que
veio a cometer suicídio minutos depois de praticar
o crime.

Já em João Pessoa (PB), o agente da Polícia
Rodoviária Federal, Mozart Ribeiro, foi indiciado
por matar a tiros no dia 26 de dezembro o
empresário Osvaldo Neiva Filho, 75 anos em um
condomínio residencial de luxo da capital
paraibana. Segundo a Polícia, o homicídio foi
motivado por uma discussão banal.

Infelizmente, casos extremos como os citados
se repetem Brasil afora. Nessas ocasiões, quando
um conflito entre vizinhos ganha contornos mais
graves e pode desencadear uma tragédia, mais
que a intermediação do síndico, faz-se necessária
uma intervenção legal.

A Justiça tem sido cada vez mais acionada
para resolver brigas entre vizinhos. Somente na
Vara Cível de João Pessoa, cidade onde ocorreu o
caso mais recente citado nesta reportagem, dão
entrada cerca de 100 processos por mês
envolvendo briga de vizinhos. A média é superior
a três casos por dia e, em alguns deles, a briga
termina em tragédia antes mesmo de virar ação na
Justiça.

Dentre os processos movidos no Juizado
Especial da Vara Cível da capital paraibana,
destacam-se os que envolvem brigas por conta do
barulho provocado pelos moradores vizinhos,
sujeira, infiltrações em paredes conjuntas e
animais de estimação.

Para driblar a morosidade das vias comuns da
Justiça, os conflitos entre vizinhos são levados aos
Juizados Especiais. Neles, é buscada a conciliação
amigável como forma de restabelecer a harmonia
entre moradores. Isso, na maioria das vezes é
conseguido.
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COTIDIANO

Justiça é cada vez mais acionada para resolver brigas entre vizinhos

Por Cecília Lima

FIQUE SABENDO:

É possível resolver um problema
na Justiça de maneira veloz,
eficiente e barata utilizando-se os
serviços dos Juizados Especiais.
Acessar o Juizado Especial no
primeiro grau não custa nada
para quem entrar com a ação. Se
a causa for de até 20 salários
mínimos, a pessoa não precisa
sequer de advogado. Para
encontrar um Juizado Especial
perto de sua localidade, você
pode entrar no site do Fórum
Permanente de Coordenadores
de Juizados Especiais Cíveis e
Criminais do Brasil (Fonaje) –
www.fonaje.org.br – ir até a aba
“Juizados” e realizar pesquisa por
estados.

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

Dicas
Agosto

Sistema pay-per-use

O conceito pay-per-use, que significa
em tradução literal do inglês para o
português: pagar pelo que usa. O sistema é
uma forte tendência nas grandes cidades e
agrada, sobretudo, os moradores solitários e
os idosos. O valor dessas contratações não
fica incluso na taxa condominial, o morador
paga pelo que consome, apenas.

Os ser viços mais requis i tados
costumam ser: acompanhamento de idoso,
babá, faxina, cuidador de animal doméstico,

compras no supermercado. Mas as
possibilidades vão mais além, em alguns
condomínios é possível contratar: locação de
carros, barcos, jatinhos, office boy, personal
stylist, personal trainner, passeios turísticos,
serviços de beleza, concierge etc.

Dentre os fatores que induzem as
pessoas a optarem pelo sistema pay-per-
use em condomínios, podemos destacar:
trânsito caótico, insegurança nas cidades,
comodidade e o encarecimento de
contratação de funcionários domésticos
devido aos encargos legais.

Combate a focos de Dengue

É durante o verão que se constata o
maior índice de propagação do mosquito
Aedes Aegypti, transmissor da Dengue. Os
cuidados preventivos devem ser redobrados
para anular as chances de montar criadouros
como vasos de flores, baldes, bacias,
coletores de lixo ou qualquer outro objeto
que possa reter água.

Fique atento aos cuidados básicos:
manter a caixa d'água sempre fechada com a
tampa adequada; remover folhas, galhos,
sujeira e tudo o que possa obstruir a
passagem da água da chuva pelas calhas;
não deixar água acumulada sobre nenhuma
surperfície, enxugue o piso caso ele demore
muito a secar; se existem tanques de
armazenamento de água, lave-os
semanalmente e os mantenha fechados;
encha de areia os pratinhos de apoio para
vasos de plantas; se existirem vasos de
plantas aquáticas, troque a água e lave o
vaso com uma escova semanalmente; se
precisar guardar garrafas, conserve-as com a
boca virada para baixo; conserve o lixo em
sacos plásticos, protegidos da chuva, até que
a equipe de limpeza urbana o recolha.

Sensores de presença

O uso de sensores de luz em locais onde
não há permanência constante de moradores
e funcionários, a exemplo de corredores e

garagem é uma boa forma de economizar
energia elétrica em condomínios. Existem
basicamente dois tipos de sensores: os que
detectam presença e os que detectam
luminosidade.

Em um local onde o morador fique
ocasionalmente, é indicado que se opte por
sensores com foto-sensibilidade, que
apagam e acendem as lâmpadas de acordo
com a incidência de luz no aparelho. Dessa
forma, a pessoa não precisará acionar os
interruptores.

O detector de presença vem se
popularizando nos condomínios e ganha
adeptos justamente pela economia que
proporciona. Ele monitora uma área de seis
metros de distância com abertura de 120
graus e pode apagar as luzes do ambiente de
um a quatro minutos após o último
movimento. Ambos custam em média R$ 50
a unidade e evitarão gastos de energia
desnecessários.



DESENTUPIMENTO E DEDETIZAÇÃO

(84) 3084.9000
8806-1000
Ligou, chegou!Deus seja louvado!

Técnicos especializados
sem quebrar pisos e paredes

Limpeza das caixas de
gordura e ramal de esgoto
A PARTIR DE R$ 87,00

Garantia de 1 ano em Nota Fiscal

Tudo para o seu condomínio

Implantação condominial
Material de limpeza e piscinas
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SEGURANÇA

Grande demanda por segurança diversifica
o mercado de equipamentos especializados

Segundo a Associação Brasileira das Empresas
de Sistemas Eletrônicos de Segurança (ABESE), o
mercado de segurança privada no País movimentou
mais de US$1,96 bilhão em 2012, um crescimento
de 9% ante o ano anterior. O aumento do consumo
de equipamentos de segurança deve chegar a 11%
em 2013 e é uma resposta ao crescimento da
criminalidade e da sensação de insegurança.

De fato, hoje há uma enorme gama de
produtos para segurança pessoal e patrimonial.
Diante da diversidade de opções de sistemas
disponíveis no mercado, é essencial conhecer o
produto mais apropriado para atender a
necessidade de quem busca reforçar a proteção.
Mas o que poucos sabem é que há soluções que
podem ser usadas tanto para uso residencial como
comercial, inclusive para grandes empresas, ainda
que as demandas sejam diferentes.

De acordo com dados do último balanço de
2012 da ABESE, 85% do consumo de equipamentos
de segurança eletrônica são demandados pelo setor
não-residencial. Estimativas apontam que o Brasil
possui cerca de 6,18 milhões de imóveis, desse total
apenas 800 mil possuem algum tipo de
monitoramento

Abaixo, exemplos de soluções que podem ser
aplicadas para aumentar a segurança, seja de uma
residência como de uma multinacional:

• Porta blindada: Revestida com aço balístico
de alta resistência mecânica, a porta blindada
possui fechadura multidirecional com diversos
pontos de travamento, garantindo o máximo de

proteção contra arrombamento. Por contar com
várias opções de modelos (simples, dupla, com
dobradiça, pivotante e deslizante) e diferentes
acabamentos, a porta blindada pode ser instalada
em todo tipo de imóvel residencial, comercial e
industrial. Apesar da alta resistência, a porta
blindada tem aparência idêntica à de uma porta
comum, se integrando perfeitamente à decoração
do ambiente.

• Janela blindada: Cada vez mais, as balas
perdidas fazem vítimas em diversos pontos do País.
Empresas ou residências, localizadas em regiões
consideradas de risco, perceberam a necessidade de
aumentar a proteção. Neste sentido, investir nas
janelas blindadas tornou-se primordial, tanto pela
segurança dos profissionais/moradores como para
evitar prejuízos patrimoniais. É possível realizar tanto
a blindagem de alguns vidros ou de algumas janelas
como realizar a blindagem de todas as esquadrias e
os vidros de uma fachada inteira de um prédio.

• Parede blindada: A blindagem de paredes é
importante para proteger as pessoas que moram ou
trabalham em estabelecimentos que estão
localizados em regiões consideradas de risco,
preservando também a integridade arquitetônica e
evitando perdas patrimoniais. Em alguns casos,
indica-se a blindagem de fachadas inteiras de
prédios residenciais e comerciais. Caso a blindagem
seja feita em um empreendimento já existente, as
paredes a serem blindadas são reforçadas com uma
nova camada de alvenaria, com chapas internas de
aço inoxidável.

• Cofre blindado: Os cofres de alta
resistência são dotados de proteção contra
ataques de ferramentas térmicas e mecânicas,
construídos com seu corpo em aço; com
enchimento em concreto de alta resistência;
blindagem química entre as chapas; sistemas de
trancamento mecânico e fechadura de segredo.
Sua aplicação com fechaduras eletrônicas de
retardo resultam em um maior controle de acesso
na sua abertura, dificultando ações de criminosos
e mantendo a integridade dos bens protegidos.

• Leitora biométrica: Os sistemas chamados
biométricos podem basear o seu funcionamento
em características de diversas partes do corpo
humano, como a palma da mão, as digitais do
dedo, a retina ou íris dos olhos. De impressão
digital ou reconhecimento facial, as leitoras
biométricas permitem aplicações em sistemas de
controle de acesso, cofres, ATM's, PDV's, entre
outras automações.

• Sistema integrado de controle de
acesso: A plataforma de controle de acesso
integrada a alarmes e CFTV compreende recursos
que monitoram acesso de pedestres e veículos,
controle de visitantes, ronda de guardas, controle
de elevadores, circuito fechado de vídeo, controle
d e p o n t o , e n t r e o u t r o s . A s d i v e r s a s
funcionalidades do sistema permitem ações como
captação de movimentação geral, de objeto
estranho, de eventos suspeitos, entre outros.

(Redação com Assessoria)



Classificados do Jornal do Sindico, onde você encontra tudo para o seu comdomínio
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(84) 3201 2230 / 8864 4071
R. Princesa Isabel, 523, Cidade Alta, Galeria P. Isabel, sala 322, 3° Andar.

www.linceadm.com.br

Administradora
de Condomínios

� ASSESSORIA CONDOMINIAL

� GESTÃO DE PESSOAS

� FINANCEIRA E CONTÁBEL

� MANUTENÇÃO PREDIAL

� JURÍDICA

� SÍNDICO PROFISSIONAL

Estacionamento gratuito

ADMINISTRADORAS

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

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:
VENDA

INSTALAÇÃO
MANUTENÇÃO

EM SISTEMAS DE SEGURANÇA
ELETRÔNICA E TELEFONIA

(84) 3643.4815|9837.5704
9928.6330

observern@hotmail.com

bserve
TECNOLOGIA

Antenas Coletivas
Automação de Portões
CâmerasAlarmes
Central Telefônica
Cerca Elétrica
Controle de Acesso
Fechadura Eletrônica
Interfones

SINDICATO PATRONAL

SEGURANÇA ELETRÔNICA

TERCEIRIZAÇÃO

Layout
Criação e

Arte Final de:

Luciano Almeida
Designer Gráfico

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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INDIVIDUALIZAÇÃO/ÁGUA

DEDETIZAÇÃO

DESENTUPIMENTO E DEDETIZAÇÃO

(84) 3084.9000
8806-1000
Ligou, chegou!Deus seja louvado!

Técnicos especializados
sem quebrar pisos e paredes

Limpeza das caixas de
gordura e ramal de esgoto
A PARTIR DE R$ 87,00

Garantia de 1 ano em Nota Fiscal

PORTÕES

FÁBRICA DE PORTÕES: EM ALUMÍNIO, FERRO OU CHAPA

Venda - Instalação - Manutenção
Interfone • Vídeo Porteiro • Fechadura Eletrônica
Circuito Fechado de TV • Cerca Elétrica • Alarme

Fone: (84) 3231.5337
Av. Romualdo Galvão, 1503-B - Lagoa Nova - Natal/RN

www.fortecportoes.com.br

PINTURA PREDIAL

Pintura predial
Inst. elétrica e hidráulicas
Revestimento de fachadas
Impermeabilizações
Reformas e ampliações
Projetos de engenharia

Pintura predial
Inst. elétrica e hidráulicas
Revestimento de fachadas
Impermeabilizações
Reformas e ampliações
Projetos de engenharia

Fone/Fax: (84) 3213.6001 / 9402.7901Fone/Fax: (84) 3213.6001 / 9402.7901

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

NOVO
ENDEREÇO:

CONDOMÍNIOS
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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


