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Nossa MensagemNossa Mensagem

Mais um janeiro chegou! Passada a
euforia de confraternizações de final de ano,
é hora de deixar baixar a poeira e se
organizar para mais um ciclo que se inicia.
Janeiro é também um mês que a maioria das
pessoas escolhe para tirar férias. Com isso,
alguns condomínios tendem a se esvaziar
um pouco e outros, ao contrário, encher
atipicamente. Tudo depende da localização
do prédio e rotina de seus moradores.

Por ser verão, muita gente viaja para
aproveitar o mês em outras cidades. Apesar
da distância, o condômino continua a ter
responsabilidades com o imóvel que
compartilha. Nesta edição falaremos da
situação específica em relação aos animais
de estimação. Infelizmente, muitas pessoas
os abandonam neste período. O síndico
deve estar ciente dos procedimentos legais a
serem tomados caso venha a enfrentar algo
desse tipo.

Outro fator a ser observado no período
em que os proprietário se ausentam é a
segurança. Mesmo dentro de um patrimônio
coletivo, como um condomínio (vertical ou
horizontal), as unidades não estão imunes a
ações criminosas. Algumas medidas simples
podem ser tomadas para evitarem
depredações, furtos ou até mesmo invasões
enquanto os moradores estão fora de casa.

O fluxo de pessoas em janeiro depende
da rotina dos condôminos. Sempre há
aque les que não t i ram fé r ias , ou
simplesmente não viajam. Para esses

condomínios, o cotidiano permanece quase
igual... Sim, o “quase” é porque, caso
existam crianças no prédio, tudo muda.
Janeiro é mês de férias escolares, o que
significa que todas elas estarão sem
obrigações a cumprir, livres para passar o dia
inteiro brincando.

O lazer é totalmente saudável, desde
que seja monitorado por um adulto.
Crianças sozinhas podem prejudicar a si
mesmas e também trazer danos à estrutura e
func ionamento do condomín io . A
comodidade de saber que os filhos estão
brincando em locais conhecidos, entre
pessoas conhecidas, é um dos fatores que
atraem as pessoas para um condomínio.
Assim sendo, é interessante estar atento às
atividades dos pequenos nesse mês.

Fugindo dos assuntos sérios, pare para
pensar se não está na hora de dar uma
renovada no visual do seu lar. Sua casa é o
seu refúgio, o lugar de descanso, de reunir a
família e os amigos. Portanto, merece ser
tratada com zelo. Que tal mudar a “cara”
dela neste mês? Ano novo, vida nova, casa
nova! Nossa matéria traz as tendências de
cores para este ano. Confira dicas de
decoração para entrar em 2013 com o pé
direito sem gastar uma fortuna.

Mais um ano começou e o Jornal do
Síndico aproveita para renovar o seu
compromisso com os nossos milhares de
leitores espalhados pelo Brasil. Estamos há
mais de duas décadas trabalhando para

prestar um bom serviço aos
síndicos e nos esforçaremos para
continuar a trilhar este caminho
de sucesso neste ano, junto a
vocês, claro.

Por Cecília Lima
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Criar uma 'poupança' evita desespero na hora das emergências

Janeiro é tradicionalmente um
mês de férias escolares e isso quase
sempre é sinônimo de crianças com
tempo livro. Como elas gastarão
esses dias de folga? Provavelmente
buscando novas formas de se
divertirem. Esse lazer infantil
precisa ser monitorado, caso o
palco escolhido para as brincadeiras
seja a área comum do condomínio.
É necessário impor fiscalização e
algumas regras para evi tar
transtornos maiores.

Barulho e bagunça estão sempre
presentes quando o assunto são os
pequenos condôminos e isso não
deve ser necessariamente uma dor
de cabeça para o síndico. São
características naturais desta fase e
considerados até saudáveis, desde
que não perturbem a paz e a boa
convivência com outros moradores,
nem prejudiquem a estrutura física
do patrimônio.

Uma saída que os condomínios
maiores têm recorrido, para distrair
e entreter a criançada, é a
contratação de profissionais de
recreação para a época de férias. É
importante frisar que o condomínio
não tem obrigação de entreter, mas
essa pode ser uma saída para evitar
crianças brincando nas garagens ou
corredores que são áreas proibidas.

Caso haja recursos em caixa e
todos concordarem em assembleia
é interessante investir na instalação
de equipamentos voltados para o
público infantil: brinquedotecas,
playgrounds, salões de jogos,
quadras. A decisão fica a cargo dos
moradores, mas geralmente se
mostra uma boa alternativa em
condomínio em que existem muitas
crianças. Os pais ficam mais
confiantes em deixar os filhos
brincando dentro do condomínio.

Crianças no condomínio Área de lazer

Durante as férias, é comum que
o fluxo de usuários nas áreas de
lazer aumente. É razoável que o
síndico estenda o horário de uso
desses espaços durante o período.
Além disso, é preciso estar de olho
na manutenção dessas áreas. Caso
seu condomín io tenha um
playground, é aconselhável fazer
um check-up geral e reforçar os
equipamentos, pois o uso deverá
ser maior.

As piscinas também são um
ponto de encontro durante as férias,
sobretudo nas de verão. Além de
dar o tratamento adequado à água,
faça uma inspeção minuciosa no
fundo e bordas da piscina para se
certificar de que não haja nenhuma
fissura ou lasca no azulejo que
possa ferir os banhistas. Atenção
também para ferrugem em
corrimãos e cadeiras.

Outras dicas:

- Os pais devem orientar os
filhos sobre os cumprimentos de
horários e restrições nas áreas
comuns do prédio, caso haja
infrações o condômino será
responsabilizado pela criança;

- C r i a n ç a s d e v e m s e r
orientadas a pedirem autorização
ou a presença dos pais sempre
que quiserem ir a piscina.

- Devem ser estabelecidos
horários para a brincadeira -
especialmente, nos períodos de
manhã e tarde. Converse com as
crianças sobre os demais limites
da diversão.

- As crianças devem ter
supervisão de um adulto durante
o momento da brincadeira.

COTIDIANO Por Cecília Lima

SEU CONDOMÍNIO Por Cecília Lima

No Brasil, desde uma lei1964
federal prevê a existência da figura do
síndico como uma exigência legal
para o funcionamento de um
condomínio residencial, comercial ou
misto. Ele é o responsável pela
administração das questões internas
e externas.

Para desenvolver esta função é
fundamental que a pessoa que
assume o cargo tenha familiaridade
com a burocracia necessária para gerir
o patrimônio coletivo. Leis, impostos,
prazos, obrigações trabalhistas... o
síndico precisa ter desenvoltura para
lidar com tudo isso.

Para lidar melhor com todas essas
demandas, muitos administradores
têm procurado se especializar através

de cursos. Já existem formações
específicas na área de gestão de
condomínios e a oferta só tende a
aumentar. Além de otimizar a
capacidade de organização de quem
já é síndico, esse tipo de curso abre
um leque de possibilidades para
quem opta por ele. Hoje, a palavra
“síndico” já designa uma profissão.

O perfil do mudou muitosíndico
nos últimos anos. Antigamente este
cargo era ocupado principalmente
por aposentados, pessoas que
tinham mais tempo livre para doar às
questões coletivas. Isso mudou
porque as mentalidades das pessoas
também mudaram, muita gente
percebeu que precisa estar inteirado
do que se passa no seu universo. Com

esse entendimento, a adesão de
jovens vem aumentando.

Se antes bastava ser organizado e
bem relacionado para ocupar o posto
de síndico, hoje as exigências
cresceram. Além destas já citadas
qualidades básicas, é cobrado que o
síndico tenha conhecimento de
informática, legislação tributária e
trabalhista, gestão de pessoas,
dentre outras.

Os cursos profissionalizantes
surgiram para suprir estas lacunas e
formar síndicos mais eficientes e
capac i tados . Com uma breve
pesquisa na internet, é possível
encontrar cursos on-line de curta
duração, formações que conferem o
c e r t i f i c a d o d e t é c n i c o , p ó s -

graduações em administração de
condomínios etc.

A grade curricular desses cursos, em
sua maioria, é pautada com o objetivo
de subsidiar conhecimentos para lidar
com questões práticas: explicações
sobre os principais tópicos que
envolvem a administração de
condomínio conforme o novo Código
Civil; oferecer informações sobre direito
e obrigações, inclusive na área
trabalhista, tendo como base a
legislação em vigor; fornecer aos
participantes informações sobre a
realidade e as necessidades dos
condomínios e preparar futuros
administradores de condomínios (que
podem atuar profissionalmente na
área).

Cresce a oferta de cursos profissionalizantes para síndicos
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Tapetes especiais para época de chuvas
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DECORAÇÃO

Coloração violeta é tendência para 2013
Se você é antenado com os

assuntos de decoração e está
sempre com vontade de tornar a
sua casa um ambiente cada vez
mais aconchegante, acompanhe as
dicas que a Coral, uma das maiores
fabricantes de tintas decorativas do
mundo, tem para dar.

A marca desenvolveu no ano
passado o estudo Colour Futures
q u e t r a ç o u a s p r i n c i p a i s
tendências para 2013 no
quesito coloração. Para este
ano, a cor de referência é o
Violeta Inspirado, um tom de
índigo que possui influência
do violeta, nobre, sábio e
profundo e também está
associado à honestidade.

Dentro de uma paleta de
cores, este índigo se torna
versátil. Combina com tons
brilhantes do mesmo nível de
saturação, com cores cítricas
ou com neutros mais quentes,
como também com outros
roxos, azuis e verdes.

“O violeta inspirado é
capaz de agradar os mais
diferentes gostos, pois ele
tanto remete aos uniformes

índigos que passam a ideia de
segurança e autoridade, mas
também mistura a sensação de
onírico, de relaxamento, além de
ser um tom elegante e até
surpreendente, quando aplicado
para repaginar ambientes”,
dec larou Heleen van Gent ,
Diretora do Centro de Estética
Global da Coral, localizado na
Holanda.

Segundo Heleen, a evolução da
cor do ano está intimamente
ligada à evolução do tema-chave.
O a z u l e m 2 0 1 0 , “ C é u
Californiano”, representava muito
bem o conceito de “recuperação”.
O amarelo de 2011, “Toque de
Limão”, era o tom que melhor
mostrava “apreciação”, enquanto
q u e o a v e r m e l h a d o “ C h á
Dançante” de 2012 é o melhor

exemplo para remeter à
“possibilidades”.

Para 2013, as comunidades
e os indivíduos abraçam essas
“possibilidades” formando
“conexões”, o tema-chave a
partir do qual cada uma das
cinco tendências de cores é
criada. A vida moderna é
centrada nestas “conexões”.
Não se trata apenas de mídias
sociais, de aplicativos e
dispositivos, mas também da
m a n e i r a c o m o e s s a s
tecnologias influenciam nosso
estado de espírito, nossa
necessidade de entendimento
e de desligarmos de vez em
quando.

Por Cecília Lima

(Redação com assessoria)

O Colour Futures é um estudo
internacional de tendências de
cores elaborado por uma equipe de
consultores especialistas, internos
e externos da Coral, vindos de
diversas partes do mundo. O livro é
o re su l t ado de cons tan te s
p e s q u i s a s m u n d i a i s s o b r e
t e n d ê n c i a s , p r e v i s õ e s e
desenvolvimento de cores.

O “Analogue Team”, grupo
formado por aproximadamente 30
pessoas, se reúne uma vez por ano
e discute as tendências gerais de
comportamento, moda, design,
e t c . Após a “ t radução” do
resul tado desse encontro é
definida a cor do ano.

As influências do cotidiano,
a tua l idades (econômicas e
po l í t i c a s ) , p e r c epções dos
consumidores e dese jos de
m u d a n ç a d o s p ú b l i c o s
representativos para a marca, além
de alterações globais na população
dos c i n co con t i nen te s são
determinantes para a seleção da
paleta de cores do ano e a eleição
da cor principal.

Como é feita a
escolha da cor?

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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A inadimplência é apontada
como o principal desafio a ser
vencido por um administrador de
condomínio. O desequi l íbr io
financeiro começa quando algumas
pessoas não ficam em dia com suas
obrigações, o que, inevitavelmente,
sobrecarrega outros condôminos.
Quem sofre com tudo é o patrimônio
coletivo, que deixa de receber os
benefícios merecidos por falta de
recursos.

O panorama é preocupante. Um
l e v a n t a m e n t o f e i t o p e l o
Departamento de Economia e
Estatística do Secovi-SP (Sindicato da
Habitação) junto aos fóruns da cidade
de São Paulo no final do ano passado
mostra que o número de ações de
cobrança por falta de pagamento da
taxa condominial cresceu 6,81%. Em
novembro, foram registrados 894

casos, contra 837 no mês anterior.
Comparado ao mesmo mês do ano
passado, quando foram ajuizados
873 casos, houve aumento de
2,41%.

De janeiro a novembro foram
computadas 9.833 ações, 4,96% a
mais que as 9.368 totalizadas em
igua l pe r í odo de 2011 . No
acumulado do ano, em 2011 foram
registradas 9.947 ações; em 2010,
11.808; em 2009, 11.459; em 2008,
13.084; e em 2007, 15.902 registros.
A perspectiva, infelizmente, é que os
números não diminuam.

A falta de pagamento da taxa
condomin ia l , a s s im como a
inadimplência perante qualquer
outro serviço prestado, acarreta
implicações legais. De acordo com o
Artigo 1.336 do Código Civil, são
deveres do condôminos (proprietário

ou locatário) contribuir para as
despesas do condomín io na
proporção de suas frações ideias.

O condômino que não pagar a
sua contribuição ficará sujeito aos
juros moratórios convencionados, ou
não sendo previstos, os de 1% ao
mês e multa de até 2% sobre o
débito. A multa também é válida para
os condomínios com Convenções
anteriores ao Novo Código Civil, em
vigor desde onze de janeiro de 2003.

A figura do síndico é essencial
para a manutenção da saúde
financeira do condomínio, pois é
responsabilidade dele cobrar dos
condôminos as suas contribuições,
bem como impor e cobrar as multas
devidas. A inadimplência em um
condomínio faz com que as pessoas
que estão em dia com suas
obrigações tenham que pagar além

da conta, para suprir a falta dos
devedores. Isso não é justo.

A cobrança aos inadimplentes
deve ser ágil e contundente. É
recomendável fazê-la diretamente
via carta logo após o primeiro mês
em débito com o vencimento da taxa
mensal. O contato deve ser levado
desta maneira pelos próximos três
meses. Se, neste prazo, não for feita
uma negociação de forma amigável,
o síndico deve partir para a cobrança
judicial, contando para este objetivo
da assessoria de um advogado.

A ação de cobrança é feita em
nome do proprietário do imóvel, pois
pode terminar com a penhora da
unidade para o pagamento da dívida.
Paralelamente, todos os condôminos
contribuem com os honorários do
advogado, tendo por base de cálculo
a fração ideal de suas unidades.

Por Cecília LimaADMINISTRAÇÃO

Aumenta o número de ações judiciais por inadimplência em condomínio

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

Dormir bem é uma prát ica
essencial para a manutenção de uma
vida saudável. Os benefícios de uma
boa noite de sono são incalculáveis.
Para conseguir tê-la é necessário estar
provido de um ambiente adequado,
com colchão, lençóis e travesseiros
que proporcionem o máximo de
relaxamento e conforto.

A médica especialista em Medicina
do Sono, Dra. Ângela Beatriz Lana,
reforça a importância destes fatores.
De acordo com ela o colchão e o
travesseio devem ser escolhidos de
acordo com o gosto pessoal, mas vale
lembrar que os alérgicos devem evitar
materiais de preenchimento, como
penas e plumas, que pioram a rinite
alérgica. Outro ponto importante é
que travesseiro tem prazo de validade,
fique de olho no seu.

A dica da especialista para uma

noite restauradora é manter uma
rotina. "A escuridão e o silêncio do
quarto somados a uma rotina de sono,
ou seja, acordar e levantar na maioria
dos dias nos mesmos horários,
também são importantes para
assegurar uma boa noite de sono",
finaliza Ângela.

Empresas do segmento investem
cada vez mais em tecnologias que
a p e r f e i ç o e m e s s e s o b j e t o s
responsáveis pelo nosso sono. Em
tempos de re sponsab i l i dade
ambiental, a Trisoft desenvolveu um
n o v o c o n c e i t o q u e e s t á
revolucionando a maneira de fabricar
colchões, propondo ao mercado
brasileiro alternativas que trazem o
mundo sustentável cada vez mais para
dentro de casa.

Trata-se do sistema PetFom,
composto por quatro diferentes

insumos que permitem
a construção de um
p r o d u t o c o m
r e s p o n s a b i l i d a d e
social e respeito ao
meio ambiente, pois
são produzidos sem a
aplicação de nenhum
tipo de resina e sem a
utilização de água no
processo produtivo.

O grande destaque
deste sistema, é o PETFOM: um
produto PET Reciclado, 100%
Reciclável, não propaga fogo, atóxico,
que não mofa nem se deteriora e é
hipoalergênico que visa a substituição
de lâminas de espuma e feltro na
fabricação de um colchão. Possibilita a
otimização de custos e recursos,
garantindo qualidade, eficiência e
performance ao colchão.

Quer um exemplo que vai lhe
convence r a te r um co l chão
sustentável? Para a fabricação de um
colchão em tamanho casal o PETFOM
consegue absorver cerca de 1.260
garrafas Pet da natureza. Excepcional
custo-benefício. O material também
pode ser utilizado para confeccionar
mantas, capas antiderrapantes e
travesseiros.

Por Cecília LimaMEIO AMBIENTE

Sono sustentável
Travesseiros e colchões feitos com material PET garantem conforto e responsabilidade com a natureza



6 Ano IX - Edição - /201 - Natal/RN90 Janeiro 3

SEGURANÇA Por Cecília Lima

Quando o perigo mora ao lado
A segurança é um dos fatores que

motivam uma pessoa a optar por morar
em um condomínio. Apesar de contar
com mais dispositivos (funcionários e
equipamentos) para esta finalidade que
uma casa comum, nenhum condomínio
está totalmente isento da ação criminosa.

Os assaltos a condomínios fechados
estão cada vez mais presentes nos
noticiários. Novas tecnologias surgem para
blindar ainda mais os condôminos dos
invasores. Mas o que fazer quando o
perigo não vem de fora, e sim está do lado
de dentro?

A comerciante H. P. (não quis se
identificar), moradorade Recife (PE),
afirma ter sido vítima de furto praticado
por um vizinho. “Moro em um prédio que
tem dois apartamentos por andar e cada
andar tem uma espécie de jardim coletivo
para os dois. Uma vez, esqueci uma bolsa
neste espaço e quando voltei para buscá-
la, menos de cinco minutos depois, já não
estava mais lá. Só uma pessoa que

estivesse muito próxima poderia apanhá-
la tão rapidamente”, comenta.

“Fiz alarde no prédio, pois perdi
alguns documentos. Mas, não pude
incriminar ninguém por falta de provas,
pois o local não é monitorado por
câmeras. Mas a partir desse dia, fiquei
desconfiada. Fico triste com essa situação
de não poder confiar em ninguém”,
desabafa a moradora.

O caso da pernambucana não é
isolado. Os relatos de pequenos furtos
são comuns, sobretudo em condomínios
com muitas unidades e alta densidade
populacional. Quanto mais gente
dividindo um espaço, mas cuidado se
deve ter.

No período de férias, quando muitas
famílias viajam, o grau de descuido com a
segurança da casa tende a aumentar e, por
consequência, os incidentes envolvendo
roubo aumentam.

Ao sair de casa por um tempo, é
indicado repassar a chave para alguém

próximo visitar de vez em quando.
Porém, muito cuidado a quem entregar
essa chave. O aposentado Mário Sousa,
de João Pessoa (PB), conta que já teve
uma desagradável surpresa ao pedir um
favor ao homem que servia na portaria de
seu prédio.

“Eu viajava esporadicamente para o
interior e, como moro sozinho com dois
cachorros, dava a chave do apartamento
para o porteiro. A finalidade era que ele
alimentasse os bichos, aguasse as plantas e
se certificasse de que estava tudo bem.
Certa vez, voltei antes do previsto e
encontrei a casa uma bagunça, com bebida
e comida espalhada. Logo percebi que ele
estava usando meu apartamento de
maneira indevida”, relata.

Após ser indagado, o porteiro
confirmou que não fora a primeira vez que
ele utilizou o apartamento para se reunir
com amigos. “Eu dava a chave a ele, por
conhecê-lo há mais de dez anos e pagava
uma gratificação. Ele não roubou nada,

mas perdeu totalmente a minha confiança.
Por coincidência ou não, ele pediu
demissão pouco tempo depois”, declara o
senhor Mário.

O administrador de condomínios
Rafael Ventura é taxativo: “todo cuidado
é pouco”. Mesmo dentro de um
condomínio, onde supostamente a
segurança é maior, os moradores devem
estar em alerta. “Infelizmente pecamos
por confiar demais no outro. Mesmo
estando do lado de dentro dos muros, é
aconselhável manter as portas fechadas.
Existem pessoas que ficam à espera de
um deslize para agir, é preciso não abrir
brechas”

Sobre o caso do morador molestado
pelo porteiro, Rafael orienta a nunca
fazer esse tipo de negociação com
funcionários. “É interessante que o
síndico proíba os funcionários a
aceitarem esse tipo de serviço, para
evitar dores de cabeça no futuro”,
arremata.

PET Por Cecília Lima

Muitas famílias negligenciam seus animais de estimação durante as férias e a prática pode ter implicações legais
Abandono é crime!

Jane i ro , verão, fé r ias das
obrigações cotidianas. Muita gente
aproveita o período para viajar e fugir
da rotina. Ótimo! Todo mundo merece
um descanso após um ano de muita
dedicação ao trabalho ou estudo.
Porém, quando for arrumar as malas
para passar uma temporada fora de
casa, é importante que o proprietário
se lembre de leva r todos os
moradores, incluindo os bichinhos de
estimação, caso os tenha.

Veterinários e ativistas dos direitos
dos animais vêm nos últimos anos
fazendo uma grave constatação: é
justamente nesse período que vai das
festas de fim de ano ao carnaval que
aumentam os casos de animais
abandonados. A prática vem se
tornando comum devido à banalização
e comércio desenfreado de filhotes e as
viagens comuns nessa época, apontam
os especialistas.

Um levantamento feito em 2011
pela ARCA Brasil – Associação
Humanitária de Proteção e Bem-Estar
Animal mostrou que os casos de
abandono de animais domésticos
aumentam cerca de 70%, quando
comparados com os outros meses do
ano, de novembro a fevereiro.

O que mais assusta é que este
número pode ser ainda maior, de
acordo com o presidente da entidade
Marco Ciampi. “A estimativa foi feita
apenas com base nas informações que
chegam ao nosso conhecimento”, diz.
Para o especialista, esse cenário é uma
combinação de fa tores como
negligência e a posse irresponsável dos
animais, com destaque para a
procriação sem controle, cuja melhor
forma de preveni r a inda é a
esterilização ou castração.

O bem-estar dos animais é
responsabilidade das pessoas que os

adotam. Abandonar animal doméstico
ou exótico é crime previsto no artigo 32
da Lei Federal 9.605/98, que trata dos
crimes ambientais. São considerados
maus-tratos, entre outras práticas,
abandonar, espancar, envenenar, não
dar comida diariamente, manter preso
em corrente, local sujo ou pequeno
demais os animais domésticos.

F i q u e a l e r t a c a s o e s t e j a
acontecendo situação deste tipo no
condomínio. Qualquer cidadão que
testemunhar o abandono pode fazer a
denúncia na Delegacia de Polícia mais
próxima, cabendo a esta registrar o
fato através do Termo Circunstanciado.
Para que a denúncia possa ser feita é
preciso fornecer os dados do infrator e
o seu endereço residencial ou
comercial. Em caso de atropelamento
ou f lagrante de abandono, é
importante anotar a placa do carro,
horário e local. Cabe à autoridade
policial verificar a ocorrência.

É importante f r i sar que o
Ministério Público pode receber
denúnc i a s anôn imas , ca so o
informante não queira se identificar.
Muitas pessoas, com medo de
represálias (geralmente são pessoas
conhecidas - vizinhos e parentes) não
querem ser identificadas e, por isso,
não registram o crime. Com a
denúncia anônima não há riscos de
entrar em conflito com o vizinho, se
for o caso. O mais importante é não se
omitir se estiver sendo testemunha de
algum tipo de crueldade.

Por tudo isso, é imperioso
concluir que, para fins administrativos
ou penais, a aplicação do CTB, por
força do que dispõe seu art. 1º, deve
restringir-se às vias terrestres,
públicas ou privadas, elencadas no
art. 2º, e seu parágrafo único, desde
que, obviamente, aberta à circulação
pública.

Solucionamos todos os Problemas de

em seu Condomínio.
TELECOMUNICAÇÕES SEGURANÇAe
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• ôCentrais telef nicas
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ADMINISTRADORAS

(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

Av. Presidente Quaresma,896 - Alecrim - Natal/RN
www.bbcondominios.com.br

Administração de Condomínios

Serviço de Síndico Profissional

Constituição de Condomínios

(84) 3201-5959

CONDOMÍNIOS

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
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(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
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• Outros Serviços.
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PINTURAS PREDIAIS
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NATAL/FAX TELEFAX (84) 3211.4006
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TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

SEGURANÇA ELETRÔNICA

INDIVIDUALIZAÇÃO/ÁGUA

Fones: (84) 3082-1921 / 9421-1308
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

VENDA
INSTALAÇÃO

MANUTENÇÃO
EM SISTEMAS DE SEGURANÇA

ELETRÔNICA E TELEFONIA

(84) 3643.4815
8721.2739 | 9928.6330

observern@hotmail.com

bserve
TECNOLOGIA

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

Cercas elétricas

e Concertinas

Telefonia

(84) 3208-7089 / 8735-0005 / 9904-4137
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Monitoramento
24h
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24h
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CEP: 59080-400 - Natal/RN
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A tranquilidade do síndicoA tranquilidade do síndico

Segurança Humana

Portaria

Serviços de limpeza

Jardinagem.

Segurança Humana

Portaria

Serviços de limpeza

Jardinagem.
Criação de Web Site
para o condomínio:

Boletos, Atas, Prestação•
de contas, nada consta,
chat, entre outros;

• Atendimento On Line.

2010-9674

Serviços:
• Assessoria Contábil;

Assessoria Jurídica;•
Locação de Mão de obra;•
Asgs e Porteiros.•

84 2010.7733
8601.5010
9226.5050
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BEM ESTAR Por Cecília Lima

Hidroginástica – atividade física eficaz e prazerosa durante o verão

As temperaturas sobem e a
sua única vontade é de refrescar
o corpo. O verão é a estação
ideal para curtir a área de lazer
do condomínio e é possível
fazer isso sem deixar de lado os
cuidados com a saúde. Se você é
daquelas pessoas que detestam
a ideia de frequentar uma
academia, saiba que é possível
malhar de uma forma bem mais
divertida.

Os exercícios físicos dentro da
água são práticas bastante
eficazes para quem deseja perder
peso, modelar o corpo ou,
s implesmente , re je i ta r o
sedentarismo se movimentando.
Por oferecer mais resistência que
o ar, a água é um meio propício
para malhação. É possível
queimar, em média, 300 a 600
por aula. Os resultados podem
ser ainda mais satisfatórios de
acordo com a evolução da
prática.

A hidroginástica (como
sugere o termo, ginástica na
á g u a ) é u m a a t i v i d a d e
extremamente completa que
lhe permite trabalhar o corpo
todo. Trata-se de exercícios
aeróbicos que permitem aos
músculos trabalharem com uma
maior resistência devido ao
peso do corpo ficar mais leve
dentro de água, favorecendo a
queima de calorias.

Esse tipo de ginástica é
indicado para múltiplos perfis:

desde cr ianças a idosos,
incluindo também gestantes. Os
benefícios são muitos: ela educa
toda a estrutura cardior-
respiratória, tonifica os músculos
e dá maior resistência ao corpo,
corrige a má postura, exercita a
respiração. Além de tudo, é
proporcionado bem estar físico e
menta l , enquanto que a
a u t o e s t i m a t a m b é m é
beneficiada com práticas em
grupo.

Diferentemente de outros
t i p o s d e m a l h a ç ã o , a
hidroginástica não causa lesões
nas articulações pois a água
amor tece o impacto dos
exercícios. Por esse motivo, a
atividade pode ser realizada por
pessoas que tenham restrições
quanto ao esforço físico da zona
ve r t i c a l , como a r t r o se s ,

lombalgias ou reumatismo, com
as devidas precauções e
cuidados, é claro.

É importante ressaltar que
qualquer atividade física não
deve ser feita por conta própria. O
acompanhamento por parte de
um educador físico é essencial
para obter bons resultados e não
prejudicar a própria saúde. Os
riscos podem ser tanto uma
c ã i b r a , l e v a n d o a u m
afogamento, quanto devido a
lesões por repetições erradas.
Muitos profissionais da área
atendem em domicílio e fazem
pacotes para grupos em
condomínios.

Uma possibilidade a ser
avaliada pelos condôminos é a
contratação de um professor de
Educação Física para ministrar
as aulas. Caso seja de interesse

unânime, esta pessoa pode ser
agregada como funcionário fixo
do condomínio (primeiramente
por um período de experiência
e, caso seja bem sucedido,
efetivado depois). Se nem todo
mundo se interessou pela ideia,
é possível juntar um grupo de
moradores para ratear as
despesas com o professor.

Sobre o caso do morador
molestado pelo porteiro, Rafael
orienta a nunca fazer esse tipo
d e n e g o c i a ç ã o c o m
funcionários. “É interessante
que o s índ i co pro íba os
funcionários a aceitarem esse
tipo de serviço, para evitar
dores de cabeça no futuro”,
arremata.

Tudo para o seu condomínio

Implantação condominial
Material de limpeza e piscinas


