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Individualização de água para apartamentos

Projetos e execução hidráulicas / Manutenção

Legalização junto a CAERN

OBRA 100% FINANCIADA(De 6 a 60 meses)

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
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3.000 exemplares
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Administrando o
seu bem estar!
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COMODIDADE

LIGUE E AGENDE UMA VISITA SEM COMPROMISSO: 3204.8500

COM O GÁS NATURAL VOCÊ TEM MUITO MAIS...

O nosso caminho é feito

Pelos nossos próprios passos…

Mas a beleza da caminhada…

Depende dos que vão conosco!

Assim, neste NOVO ANO que se inicia

Possamos caminhar mais e mais juntos…

Feliz Ano Novo!Feliz Ano Novo!
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Nossa MensagemNossa Mensagem

Mais um ano se inicia e com ele
surgem várias obrigações a serem
cumpridas dentro do condomínio. A
mudança de ano muitas vezes coincide
também com a alternância do mandato do
síndico. Janeiro é, portanto, o momento de
“arrumar a casa” para a nova jornada que se
inicia.

É importante que o novo síndico se
inteire de tudo o que diz respeito à gestão
do condomínio. Como está a estrutura física
do prédio? É necessário fazer algum reparo?
Quando foram as últimas manutenções /
vistorias de cada item? Ainda em relação à
estrutura, quando foi a última vistoria do
Corpo de Bombeiros? Como está o seguro
do patrimônio?

Em relação aos funcionários, os
pagamentos de remuneração e tributos
estão em dia? Como será a escala de férias
do ano? Uma das questões mais delicadas:
como estão as finanças do condomínio? É
preciso fazer uma análise detalhada das
receitas e despesas, do que entra e sai do
caixa, para não ser responsabilizado por
alguma falha da gestão anterior.

Todas essas ponderações aqui
citadas são destinadas ao novo síndico,
porém, é também prudente que o síndico
antigo também as faça. Uma autoavaliação
sempre é bem-vinda, mesmo quando já se
está familiarizado com os afazeres rotineiros
do condomínio. O início do ano é um bom
momento para colocar na ponta do lápis os
erros que não devem ser mais cometidos e
os objetivos que se deseja alcançar.

O Jornal do Síndico lembra também
que janeiro é mês de férias de verão e muita
gente aproveita a época para sair da rotina e

ir curtir a praia. Na seção “Seu Condomínio”
desta edição falamos um pouco sobre os
imóveis de temporada. Condomínios de
veraneio, aqueles que não são ocupados o
ano inteiro, merecem cuidados especiais.

Eles geralmente estão localizados
próximos ao mar e sofrem com os efeitos
erosivos da maresia, o vento úmido que
vem do mar em direção ao continente. Esse
brisa repleta de gotículas de água salgada
favorece o surgimento de mofo e a
oxidação, processo químico que provoca a
corrosão de objetos metálicos. Na matéria,
conheça medidas práticas para minimizar os
efeitos da maresia e evitar prejuízos maiores
ao condomínio.

Na seção “Cotidiano”, apresentamos
três casos reais de transtornos causados
entre vizinhos. Os três relatos servem para
ilustrar situações comuns em vários
condomínios espalhados pelo país,
problemas nos quais os síndicos muitas
vezes têm quem intervir: brigas por vagas
de garagem, barulho provocado por
crianças e transtornos causado por animal
doméstico.

Este últ imo tema ganha uma
abordagem mais detalhada na seção “Pet”.
Relembramos aqui a velha polêmica sobre a
presença de bichos de estimação em
condomínios. Há vários entendimentos por
parte dos juristas, conheça as opiniões
divergentes de dois advogados.

Desejamos a todos uma ótima
leitura e um 2014 repleto de grandes
realizações!

Por Cecília Lima



SEU CONDOMÍNIO Por Cecília Lima
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Imóvel de veraneio pode sofrer com efeitos da maresia
Edifícios localizados próximos à praia

são mais suscetíveis à deterioração por
provocada pela maresia, o vento úmido que
vem do mar em direção ao continente. Esse
brisa repleta de gotículas de água salgada
favorece o surgimento de mofo e a oxidação,
processo químico que provoca a corrosão de
objetos metálicos.

Os efeitos da maresia não são tão
perceptíveis em um condomínio residencial
onde há ocupação permanente, pois nele
certamente há manutenção constante dos
equipamentos e vigilância por parte do síndico
e moradores. São os imóveis de temporada os
mais vulneráveis aos prejuízos causados pela
maresia. Isso ocorre porque eles são usados
com pouca freqüência, geralmente durante os
três meses de alto verão.

O síndico de um condomínio de
veraneio deve ser cauteloso e não descuidar
do edifício. Cuidados preventivos podem
evitar um prejuízo grande. Para evitar
surpresas desagradáveis ao chegar no local
para curtir as férias, é importante efetuar
manutenções anuais dos equipamentos

instalados nas residências, seguindo o
manual dos fabricantes.

En t r e os i t ens que devem se r
observados estão: verificar as condições dos
elevadores instalados nos condomínios, se a
desinsetização e desratização estão em dia, se
as condições das instalações elétricas e
hidráulicas da unidade e dos equipamentos
instalados nas áreas comuns estão ok, checar
também o funcionamento das bombas
instaladas para levar a água até a caixa. A
limpeza das piscinas e higienização das caixas
d'água também são importantes, pois no
período do verão que serão mais requisitadas.

A estrutura básica do prédio também
deve ser observada. Os principais danos
causados pela maresia são: fissuras no
revestimento externo, corrosão da armadura
do concreto (pilares, lajes e vigas), infiltração
de água de chuva para o interior do prédio,
desenvolvimento de fungo e mofo – que
escurecem e degradam a fachada.

A época ideal para para restauração de
fachadas, repinturas, terraços e telhados, é o
verão, exatamente o período de alta

temporada. Infelizmente esse é um transtorno
necessário, pois se trata do período de maior
insolação com chuvas não prolongadas. Já
obras internas, como restauração de pisos e
paredes internas, impermeabilização de
cisternas e reservatórios podem ser feitas no
inverno sem prejuízos.

Se bem planejada e executada, a pintura
das paredes e tetos valoriza o preço de venda
do imóvel no mercado imobiliário, além de
proporcionar maior apelo decorativo e
conforto aos residentes. Em imóveis próximos
à praia a umidade excessiva pode se tornar
um problema. Portanto, focos de umidade
precisam ser eliminados antes da pintura. A
sugestão é utilizar produtos antimofo para
acabar com a concentração e, depois de
solucionado o problema, lixar a parede para
retirar o que estiver descascando.

As estações da primavera e do outono
são apropriadas para limpeza de calhas e
caixas de gordura, para-raios dentre outros
detalhes que não necessitam tanta exposição.
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Art.1.356. Poderá haver no condomínio
um conselheiro fiscal, composto de três
membros, eleitos pela assembléia, por prazo
não superior a dois anos, ao qual compete dar
parecer sobre a conta dos sindico. Este parecer
não substitui a aprovação das contas por
assembléia, devendo na verdade ser um
poderoso subsídio para esta decisão. Alguns
equívocos ocorrem na prática. Por exemplo: em
alguns condomínios, o conselho funciona como
substituto ã assembléia, aprovando verbas
para obras, alterações em áreas comuns, e até
modificando decisões de AGO e AGE.

É preciso ter em mente que a assembléia
é o órgão de maior poder no condomínio.
Suas decisões obrigam a todos, inclusive ao
síndico e ao Conselho Fiscal. Este nunca
poderá substituir uma Assembléia nas
atribuições que a lei dos condomínios dá a ela.
Se algum item da convenção for contrário ao
código Civil (ou a qualquer outra lei ou
resolução municipal, estadual ou federal), não
tem validade legal.

O conselho pode ter inquilinos?
Inadimplente pode ser eleito?
A lei não coloca impedimentos à eleição

de inquilinos, apenas proíbe a eleição de
inadimplentes.

O conselho pode
mudar uma decisão de uma
assembléia?

Não. As decisões de
uma assembléia de condô-
minos são alteráveis apenas
por outra, sempre respeitados
os quoruns e votações cor-
retos. Nem mesmo o síndico
pode alterar ou ignorar as
resoluções aprovadas em
assembléia.

O Conselho Fiscal
pode aprovar as contas no
lugar da assembléia?

Não. A prestação de contas unicamente
ao conselho não tem amparo legal nenhum.
Código Civil determina que anualmente deve
ser realizada uma Assembléia Ordinária, na
qual o síndico vai prestar contas do ano anterior
e apresentar a previsão orçamentária para o
ano seguinte da sua gestão.

O Conselho fiscal substitui a
assembléia em algum caso?

Não. Para realizar uma obra, alterar parte
comum, Regulamento Interno e Convenção, é
necessário convocar uma assembléia e respeitar
os quoruns e votações estabelecidos por lei.

O síndico pode indicar o Conselho
Fiscal?

Não. O conselho deve ser eleito da forma
prevista pela convenção do condomínio, com
mandato de no máximo 2 anos. É permitida a
reeleição.

É preciso formar uma chapa para a
eleição do Conselho Fiscal?

A principio não.
Condôminos podem se candidatar-se

individualmente, a não ser que a Convenção do
condomínio determine a formação de um grupo
fechado que concorrerá aos três cargos do
conselho.

Funções do Conselho Fiscal no Condomínio

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

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



Viver em comunidade nunca foi tarefa fácil. O
ser humano, por sua natureza, tem a necessidade
de marcar seu território e para fazer isso, muitas
vezes termina por extrapolar seus limites e invadir
o espaço alheio. Um condomínio é um patrimônio
coletivo.

Há as unidades, as quais são de posse
individual de cada um de seus proprietários, e há
também áreas compartilhadas entre todos. Além
da estrutura física, também são relativos à
coletividade conceitos mais abstratos como
valorização e segurança do imóvel.

Administrar um condomínio é estar em
contato permanente com o choque de interesses
entre pessoas de mentalidades, posturas e
comportamentos distintos. Quem se propõe a
ocupar o importante papel de síndico tem que
estar preparado para lidar com os conflitos e agir
como “fiel da balança”, ou seja, mediador entre os
condôminos. Listamos aqui, três casos reais que
exemplificam alguns dos principais fatores “vilões”
geradores de impasses entre vizinhos.

Barulho – Esse é o primeiro da lista em
praticamente todos os condomínios! A
microempresária Livia Almeida, moradora de
Olinda (PE), morou em apartamento térreo por três

anos e se sentia incomodada pelo barulho
provocado pelas crianças do prédio. "Até então, eu
só havia morado em casa e não imaginei que o
barulho fosse tanto para os moradores do térreo.
Era bola batendo na minha janela o dia todo,
bicicleta... Enfim, coisas de criança, mas que
acabavam me atrapalhando", conta. A questão, de
acordo com Livia, é que o condomínio não
dispunha de área de lazer adequada. "Por conta
disso, as crianças brincavam perto dos aparta-
mentos. Eu não gostava de ficar reclamando,
então mudei para outro prédio e desta vez escolhi
o terceiro andar", disse.

Garagem – Mesmo quando as vagas são
determinadas para os apartamentos, há
ocorrências de motorista estacionando em espaço
alheio. Imagine só o que acontece nas chamadas
“garagens rotativas” muito comuns em
condomínios de pequeno porte. São aquelas cujo
número de vagas não corresponde à quantidade
de unidades, ou seja, fica com a vaga o morador
que chegar primeiro ou – em ambientes mais
civilizados – pode ser estabelecido um rodízio
semanal. Parece confuso e, sim, este método
normalmente gera confusão. A estudante Maria
Cavalcanti afirma que no prédio em que morou

durante os primeiros anos da faculdade em João
Pessoa (PB), o sistema gerava discussão entre os
moradores. "Às vezes era porque visitantes
estacionavam, noutras porque a própria
administradora do condomínio elegia este ou
aquele apartamento como dono da garagem. Ou
seja, ninguém sabia o que era rotativo e o que não
era".

Animais – A presença de bichos de estimação
no condomínio rende muitas polêmicas que
chegam ao Judiciário, inclusive. O fato é que nem
todas as pessoas são afeitas a animais e se
incomodam em ter de dividir áreas comuns com
eles. A advogada Márcia Ferreira já teve uma
desagradável surpresa ao abrir a porta de casa.
“Encontrei fezes do cachorro da minha vizinha não
apenas em meu capacho, mas em todo o corredor
do andar, chegando até o elevador. Compreendo
que o animal certamente deveria estar doente e
não teve culpa, mas era obrigação da dona limpar
tudo. Isso não foi feito. Depois fui cobrar uma
explicação para o ocorrido e fui recebida com
agressões verbais. Levei a questão ao síndico do
condomínio e fui tratada com indiferença”,
reclama.

MANUTENÇÃO

Vazamento de gás põe em risco segurança do condomínio
Além de energia e água, já é muito comum

que condomínios residenciais sejam também
abastecidos com gás, substituindo assim os
antigos botijões. Ele pode ser fornecido na versão
GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) ou Gás Natural
(mais comum nos grandes centros urbanos).

Dispor de gás encanado traz um certo
conforto ao condômino, que passa a pagar por isso
junto às demais contas rotineiras ao invés de ter de
ficar repondo o produto sempre que acabar.
Porém, a distribuição de gás no condomínio pode
acarretar riscos para a estrutura do prédio e seus
moradores, caso não seja feita a manutenção
correta nas tubulações.

Os equipamentos usados para
distribuição do gás de uso doméstico são
certificados e devem atender aos requisitos
mínimos estabelecidos na norma NBR 13.128 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
A instalação de uma central de gás exige
afastamento, ventilação e acesso adequado ao
tamanho e à capacidade de armazenamento. As

revendas ou distribuidoras de gás legalizadas
sempre apresentarão um laudo ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica) assinado por um
engenheiro. O síndico deve exigir esse laudo.

Nesses casos, prevenir é bem melhor
que remediar. Os principais riscos ao condomínio é
o de explosão (quando há liberação de grande
volume de gás) ou intoxicações de pessoas e
animais domésticos (em caso de vazamentos
menores). No Brasil, as distribuidoras de gás têm o
dever legal de disponibilizar apoio, orientação e
assistência técnica a todos os consumidores. Não
há fiscalização dentro dos condomínios por parte
do poder público, a menos que seja feita alguma
denúncia. Normalmente, em caso de denúncia, a
própria concessionária vai ao local e promove uma
vistoria técnica.

O gás que é distribuído em condomínios
possuem odor característico justamente para
facilitar a detecção de possíveis vazamentos.
Portanto, o cheiro de gás é o principal alarme de
que algo está errado. As primeiras providências

mais aconselháveis são fechar as válvulas, ampliar
a ventilação natural do local, desligar as fontes de
ignição (como interruptores ou outros
equipamentos eletroeletrônicos) e, logo em
seguida, desocupar a unidade em questão até que
seja feita uma vistoria. O síndico deve estar
atento a qualquer aumento significativo da conta
de gás, pois este pode ser um indício da existência
de vazamento . Caso as contas se jam
individualizadas, é importante que cada
proprietário também esteja vigilante em relação a
isso.

A manutenção da rede de distribuição
de gás deve constar no calendário de vistorias do
síndico. Fazer uma revisão geral de equipamentos
e instalações nas áreas de distribuição da
edificação, nos apartamentos, bem como vistoriar
fogões e aquecedores uma vez ao ano, são as boas
práticas para garantir a segurança dos
condôminos. As tubulações merecem atenção. Se
houver ferrugem aparente, contate uma empresa
especializada em manutenção.

Por Aldo Junior
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COTIDIANO

Três vilões da convivência entre vizinhos

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
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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

Animais em condomínio: eterna polêmica
De acordo com a Associação Brasileira da

Indústria de Produtos para Animais de Estimação
(Abinpet), o Brasil ocupa o quarto no ranking de
população de animais de estimação no mundo.
Segundo o levantamento da associação, estima-se
que existam no país 37,1 milhões de cães, 21,3
milhões de gatos, 19,1 milhões de aves e 2,1 outros
animais domésticos (incluindo roedores e répteis).
Toda essa população habita não apenas casas, mas
também apartamentos.

Aí se encontra um ponto de conflito. A presença de
bichos de estimação em condomínios residenciais parece
ser uma polêmica que não tem fim. Muitos
desentendimentos entre vizinhos são gerados por este
motivo e, quando não resolvidos no âmbito doméstico,
acabam por chegar aos tribunais. A questão é
controversa, pois a interpretação entre os próprios
operadores do Direito pode variar em cada caso.

Para alguns juristas, um condomínio que proíbe a
criação de animais domésticos pode ser contestado
judicialmente. O argumento é de que não há na
legislação brasileira nenhum dispositivo que vete a
permanência de animais em apartamentos ou casas. Não
existindo essa proibição nem na Constituição Federal
nem no Código Civil, julga-se que o que não é proibido
por lei, é consequentemente permitido.

Para o advogado Dr. Adriano Dias, especializado
em direito imobiliário e condominial, manter animais
em unidades condominiais é exercício regular do
direito de propriedade (Artigo 1228 e seguintes do
Código Civil), o qual não pode ser glosado ou
restringido pelo condomínio. O limite ao exercício do
direito de propriedade é o respeito ao direito alheio ou
direito de vizinhança. Assim sendo, a manutenção do
animal no condomínio somente poderá questionada

quando existir perigo à saúde, segurança e
salubridade aos demais condôminos.

“Há ainda leis municipais que determinam, em cada
cidade, um número limite de animais por residência
(independente de ser casa ou apartamento) e as
condições em que esses animais devem ser mantidos. Em
São Paulo, por exemplo, a lei municipal 13.131, rege que
não é permitido criar, alojar e manter mais de 10 animais
em residência particular, sejam cães, gatos ou cães e
gatos simultaneamente. Essa lei ainda define que cabe
aos proprietários cuidar para que seus animais tenham
condições adequadas de alojamento, alimentação,
saúde, higiene e bem-estar, criando-os em locais
compatíveis com seu porte e ao abrigo de intempéries
climáticas”, informa o Dr. Adriano Dias.

Outros advogados, a exemplo do Dr. Franco Mauro
Russo Brugioni, especialista em Direito Civil, possuem
outro entendimento. “Esta questão não é regulamentada
por legislação, ficando relegada às normas internas do
condomínio e assembleias de condôminos. Ou seja, são
os próprios condomínios que regulamentam a presença
ou não de animais de estimação”, analisa o advogado.

Não há também especificação sobre o que pode e o
que não pode ser criado no ambiente doméstico, brecha
que abre espaço para os criadores que optam por bichos

mais exóticos como aranhas, iguanas, cobras etc.
“Qualquer animal passível de domesticação pode ser
considerado como um animal de estimação, desde que
não haja ilegalidade ou proibição de criação em cativeiro
e não se cause prejuízo ao condomínio e risco aos demais
condôminos. Não se pode imaginar, por exemplo, a
criação de um leão em um apartamento, haja vista a
exposição dos condôminos a risco e a exposição do
animal a maus tratos”, esclarece Brugioni.

Por não existir um dispositivo legal que disponha
sobre a criação de animais domésticos, os condomínios
ficam livres para impor suas próprias regras. Os
exageros, entretanto, devem ser observados. Exigências
extremas como uso permanente de focinheira e
estrangulador em áreas comuns, castração, cirurgia de
cordas vocais, acesso restrito pela escada são algumas
regras consideradas desnecessárias.

Em setembro de 2013, a 3ª Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parecer
favorável a uma moradora de um edifício para esta
circular na área condominial com o seu cão conduzido na
coleira. O caso teve início porque na convenção do
condomínio dela consta a determinação de transporte de
animais de estimação exclusivamente no colo. A autora
da ação alegava ser impossibilitada de erguer seu cão da
raça golden retriever por possuir 59 anos e problemas na
coluna.

“As exigências razoáveis dependem muito do
tipo de condomínio e dos espaços existentes em áreas
comuns. De qualquer forma, é sempre recomendável
que se exija uso de elevador específico, proibição de
passeio e necessidades nas áreas comuns, uso de coleira,
proibição de animais que causem distúrbios como
barulho excessivo risco de doenças ou riscos aos demais
condôminos”, pondera o Dr. Franco Brugioni.
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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

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

Administração de Condomínios

Serviço de Síndico Profissional

Constituição de Condomínios

(84) 3201-5959 - 3091-0049

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
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
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

SINDICATO PATRONAL

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.
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�

�

�

�

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

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

SEGURANÇA ELETRÔNICA

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

TERCEIRIZAÇÃO
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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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84 9924.0879 | (Oi) 9985.6474

Condomínio seguro, síndico sem dores de cabeça!

Rua Ezequias Pegado, 1821 - Sala 02 e 03 - Shoping Integração - Candelária
Natal\RN - Fone: -  E-mail:(84) 2226.6968 benebrito08@gmail.com

SEGURO CONDOMÍNIO

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

CORPO | QUADRAS , METÁLICAS |ESTRUTURA:

telanorte

TELAS / ALAMBRADOS
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COM O GÁS NATURAL VOCÊ PODE MUITO MAIS...

www.potigas.com.br

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;
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�

�

�

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.


