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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
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(84) 3213-7071

Tudo para sua empresa
ou sua casa, num só lugar.
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Administrando o
seu bem estar!
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Nossa MensagemNossa Mensagem

Infelizmente, todos os anos são
noticiados casos de pessoas que morrem
afogadas em piscinas por terem alguma
parte do corpo sugada pelo ralo. As
vítimas quase sempre são crianças - que
por terem menor peso oferecem pouca
resistência à força de sucção – e as
ocorrências geralmente ocorrem nos
meses de verão, época em que a
frequência nas piscinas aumenta devido
ao calor e também às férias escolares.

Você sabia que caso o acidente
ocorra na piscina de um condomínio
residencial, o síndico pode ser processado
e responder civil e criminalmente pelo
ocorrido, podendo ser inclusive detido?
Sim, isso é possível se for comprovada a
negligência por parte do síndico em
relação à manutenção do equipamento
comunitário: a piscina.

Há s índ icos que permi tem a
instalação de motores com potência maior
que a recomendada para as dimensões da
piscina com a finalidade de que a limpeza
da água se dê mais rapidamente. Isso
aumenta as chances de sucção dos cabelos
e membros das crianças. Outra precaução
é a manutenção dos ralos. Jamais se pode
deixar a piscina sem ralos ou com ralos
quebrados. Cometer algum desses
deslizes pode ser interpretado como
negligência por uma perícia criteriosa. Leia
mais sobre isso em nossa seção
“Cotidiano”.

Ou t ro impo r t an t e t ema que
abordamos nesta edição do Jornal do

Síndico é o estresse causado pelo exercício
da sua at iv idade . Cu ida r de um
condomínio não é tarefa simples e requer
muita boa vontade e paciência por parte
de quem a assume. É preciso manter
equilibrado o nível de tensão em relação a
isso para não deixar que os problemas do
condomínio invadam a vida pessoal (e
façam um estrago nela).

Em nossa seção “Especial” trazemos
um caso real de um síndico que abdicou de
sua função por não suportar mais o
conflito com os condôminos. Quais os
canais de comunicação ideal para tratar
com os condôminos? O síndico tem
obrigação de estar disponível em tempo
integral ao condomínio? O que fazer
quando a relação com os demais
moradores avança para a agressão física e
verbal? O síndico deve manter a calma e a
racionalidade para não entrar em colapso!

Sempre recheado de informações
atualizadas e de qualidade, o JS traz para o
leitor uma polêmica que pode se tornar
uma realidade nas grandes cidades em um
futuro próximo: a restrição de vagas de
garagem. Um projeto de lei com esta
temática está tramitando na cidade de São
Paulo. O intuito é de desestimular o uso de
veículos individuais em prol dos coletivos
como metrô e ônibus. Será que reduzindo
o número de vagas de garagem as pessoas
andarão menos de carro próprio? O que
você pensa a respeito? Leia mais sobre
este e outros temas no Jornal do Síndico.
Boa leitura!

Por Cecília Lima

Veja mais na página 8
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Cuidados na hora de trocar o piso

ADMINISTRAÇÃO Por Cecília Lima

Certificado Digital é documento
obrigatório a todos os condomínios

Muitas vezes, durante uma reforma, nos
pegamos com pouco tempo para que tudo seja
feito no tempo necessário. Uma das maneiras
de eliminar etapas durante a reforma está em
assentar pisos e azulejos diretamente sobre o
revestimento antigo. Para proceder dessa
forma, ganhando rapidez e menos sujeira e
entulho, é preciso atenção com detalhes
importantes para que desníveis não apareçam.

O contrapiso precisa estar em boas
condições para poder receber uma camada a
mais de piso. A escolha da argamassa também
é essencial para garantir uma boa aderência
mecânica do novo revestimento e, acima de
tudo, para evitar descolamentos e trincas.

“Ao escolher a argamassa, é preciso tomar
cuidado com a sua aplicação para que não
criem desníveis no piso, prejudicando o
escoamento de água em áreas como banheiro e
quintal, por exemplo”, ensina Marcos Sabonaro,
diretor da Juntalíder, marca que desenvolveu
argamassa específica para o procedimento
“piso sobre piso”.

Esse tipo de procedimento pode ser feito
nas mais diferentes superfícies como cerâmicas,
pedras como mármore e ardósia, blocos de
vidro, pastilhas de vidro etc e também em

ambientes úmidos (sauna, piscina, banheiro) e
quentes (lareira, churrasqueira, estufa).

Para a argamassa ser usada é necessário
que o piso anterior esteja livre de ceras e
impurezas e, no caso de azulejos, devem estar
desengordurados e limpos.

Porcelanato retificado

Dica para ajudar a escolher o novo piso de
uma superfície: verificar sempre o acabamento
do produto. Ele pode ser comum ou retificado. A
diferença é que o primeiro tem acabamento
arredondado nas bordas, ou seja, na hora de
assentar, será necessário espaçamento maior
entre as peças, o que vem a comprometer a
continuidade do piso, fazendo com que o
rejunte se destaque bastante.

A cerâmica ou o porcelanato, em sua
versão retificada, tem suas bordas cortadas por
discos de diamante e, por consequência, mais
retas. Partindo de uma boa nivelação e
alinhamento correto, o processo faz com que a
peça fique com uma “quina viva”, de modo que
o rejunte passa a ocupar apenas 1mm ou 2mm,
ficando quase imperceptível.

Dê o destino certo a entulhos

De acordo com a Associação Brasileira
para Reciclagem de Resíduos da Construção
Civil e Demolição (Abrecon), existem dois tipos
de resíduos: o Resíduo da Construção e
Demolição (RCD) ou Resíduo da Construção Civil
(RCC), que é todo aquele gerado no processo
construtivo, de reforma, escavação ou
demolição. Esse material é popularmente
conhecido como entulho, caliça ou metralha,
que é o conjunto de fragmentos ou restos de
tijolo, concreto, argamassa, aço, madeira e
outros materiais provenientes do desperdício na
construção, reforma ou demolição de
estruturas.

Para fazer o descarte correto, é necessário
contratar uma empresa especializada para
retirar o entulho da obra e levar a um lugar
especialmente destinado a esse tipo de objetos.
Caso a empresa não faça isso e leve tudo para
u m a t e r r o i l e g a l , p o r e x e m p l o , a
responsabilidade é do dono da obra. Se a obra
estiver sendo feita em uma propriedade co-
habitada, como um condomínio residencial ou
comercial, o síndico pode ser requisitado para
responder pelo lixo.

Conforme já foi informado por este jornal, no
próximo dia 21 de março expira o prazo para envio
da Declaração Anual de Informações Sociais (Rais),
ano-base 2013. O documento diz respeito às
informações acerca dos trabalhadores formais
empregados pela pessoa jurídica. A entrega da
declaração é obrigatória e o atraso na entrega está
sujeito a multa conforme previsto no ART. 25 da Lei
nº 7.998, de 11/01/1990.

As declarações deverão ser fornecidas por
meio da internet, mediante utilização do programa
gerador de arquivos da Rais - GDRAIS2013, obtido
nos sites: portal.mte.gov.br/rais/ e www.rais.gov.br.
Para isso, é necessário portar um Certificado Digital.
O mesmo também é obrigatório para que o síndico,
ou outro responsável pela administração (contador,
advogados ou administrador) do condomínio
acesse o canal “Conectividade Social”, da Caixa
Econômica Federal (CEF), por onde trafegam
informações sobre as movimentações dos
funcionários, síndico, autônomos, FGTS, INSS.

Esse dispositivo já foi tema de reportagem no
Jornal do Síndico. Ele consiste em um mecanismo de
segurança criado para garantir autenticidade,
confidencialidade e integridade às transações
eletrônicas realizadas pela internet. Transações
essas que se tornaram cada vez mais frequentes em
nosso cotidiano, graças à popularização da internet.

Com um Certificado Digital é possível
processar dados e trocar informações rapidamente,
ajudando o administrador a cumprir obrigações

legais com maior praticidade. Tudo isso com
segurança, pois esse “documento digital” possui
um número exclusivo denominado chave pública
que possibilita comprovar a identidade de uma
pessoa física ou jurídica – incluindo condomínios
residenciais e comerciais.

O Certificado Digital pode ser emitido em
nome do estabelecimento ou em nome da pessoa
física responsável pela entrega da declaração. Para
adquirir um, basta procurar uma empresa que
tenha autorização para a emissão do documento.
A lista de Autoridades Certificadoras pode ser
consultada no site www.iti.gov.br/icp-
brasil/estrutura.

O seu condomínio ainda não possui?
Para dar entrada são necessários os

segu in tes or ig ina i s : 1 ) Convenção do
condomínio; 2) Cartão de CNPJ do condomínio; 3)
Ata de eleição do síndico bem como RG, CPF do
mesmo mais duas fotos 3x4 e comprovante de
residência; 4) Termo de t i tular idade e
responsabilidade (emitido pelo solicitante). Os
documentos precisam estar em bom estado de
conservação e sem nenhum tipo de discrepância
entre eles. O nome do síndico e do condomínio
devem estar grafados de maneira igual ao que
está em todos os documentos. O valor médio para
os produtos Cartão com Leitora ou Token USB é de
R$ 350,00 (com validade de 36 meses).

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 condomín io pode
desfrutar de todos os benefícios
deste produto no seu dia a dia?
SEGUR ANÇA , COMODIDADE ,
ECONOMIA e respeito ao MEIO
AMBIENTE são a lgumas das
vantagens que só o gás natural
canalizado pode oferecer ao seu
condomínio. Entre em contato
c o n o s c o p e l o t e l e f o n e ( 8 4 )
3204.8500 e solicite uma visita dos
nossos técnicos.

DicasDicas
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Um condômino proprietário de várias
unidades autônomas tem o direito de participar
da assembleia condominial e exercer seu direito
de voto em relação às unidades adimplentes,
ainda que haja outras em situação de
inadimplência. Isso se tornou legítimo, depois
de uma decisão da Terceira Turma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).

A Turma, seguindo o entendimento da
relatora, ministra Nancy Andrighi, concluiu que
a quitação exigida pelo artigo 1.335, inciso III,
do Código Civil de 2002, para que o condômino
tenha direito de participar das assembleias e
nelas votar, refere-se a cada unidade, e não ao
patrimônio como um todo. Assim, se o
condômino está quite em relação a alguma das
unidades, ele tem sim o direito de participação e
voto em relação àquela unidade adimplente.

Para Nancy Andrighi, o fato de um
condômino ser proprietário de mais de uma
unidade autônoma em nada altera a relação entre
unidade isolada e condomínio. “Por conseguinte,
considerando que as taxas condominiais são
devidas pela unidade autonomamente
considerada, a penalidade advinda do seu não
pagamento, consequentemente, também deve
ser atrelada a cada unidade”, considerou a
relatora em sua avaliação.

O caso que originou a jurisprudência
ocorreu no estado de Santa Catarina (SC), onde
o condomínio recorreu ao STJ contra decisão do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), que
entendeu que o direito do condômino de
exercer o voto nas assembleias estava adstrito à
sua unidade condominia l , desde que
adimplente. Segundo o TJSC, sendo ele

proprietário de diversas unidades, tem
assegurado o direito a tantos votos quantas
forem as unidades em que estiver adimplente.

No recurso, o condomínio sustentou que
o condômino inadimplente não tem direito de
exercer o voto nas assembleias de condomínio,
ainda que seja proprietário de diversas
unidades e a inadimplência não se estenda a
todas.

Ao analisar o caso, a relatora destacou
que o Código Civil submete o exercício do
direito de participar e votar em assembleia geral
à quitação das dívidas que o condômino tiver
com o condomínio. A questão é saber se essa
vedação da participação e voto na assembleia
se refere à pessoa do condômino ou à unidade
autônoma.

Em razão da natureza inerente às cotas
condominiais, segundo a ministra, a dívida daí
decorrente está atrelada a cada unidade e não à
pessoa do condômino – na medida em que não
se trata de dívida civil, mas de despesas
assumidas em função da própria coisa. A dívida
é garantida pelo imóvel, o que indica a estrita
vinculação entre o dever de pagar a taxa e a
propriedade do bem. Por essa razão, o
condômino deve ser associado à unidade
autônoma que ele representa.

Proibição de votar em assembleia diz respeito
à unidade inadimplente, não ao proprietário

LEGISLAÇÃO (Redação com STJ)

Matriz
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Unidade externa pode ser instalada
na caixa do ar condicionado

Dicas
Terceirização da limpeza

Segundo o Sindicato das Empresas de
Asseio e Conservação (SEAC) a procura
por serviços de limpeza em imóveis
cresceu 25% no último ano no Brasil. Uma
das justificativas para a mudança de
panorama é o fato de os patrões estarem
cada vez mais querendo se desvencilhar

dos encargos legais de contratação de um
trabalhador formal. Em alguns casos, sai
mais em conta pagar pelo serviço
separadamente que por uma mão-de-
obra disponível full time.
Na terceirização, o funcionário chega para
trabalhar portando seu próprio material.
Além da diminuição na burocracia, outras
vantagens podem ser levadas em conta: o
t r a b a l h a d o r e s t a r á t r e i n a d o e
inteiramente capacitado para realizar o
serviço necessário, também não existem
faltas. A empresa terceir izada é
responsável por repor o funcionário,
então o condomínio não fica nunca
desassistido.

Madeira como revestimento

A madeira nunca sai de moda. Clássica, ela
é elemento importante na composição do

decor de diversos ambientes, tornando-os
mais bonitos e elegantes. Além de aquecer
os espaços, esse material produz a
sensação de aconchego. A essas
qualidades, juntam-se outras quando a
madeira é empregada como revestimento
de paredes, o que torna seu uso
praticamente uma regra aos que procuram
personalização em grande estilo.
No momento, a tendência é usar o
compensado revestido por lâminas de
made i ras na tu ra i s , nac iona i s e
importadas, como Carvalho, Nogueira,
Peroba, Pau Ferro. Os tons mais utilizados
são os de café, mel, palha e os
ebanizados.

Condôminos e pets

A m a n u t e n ç ã o d e a n i m a i s e m
condomínios é uma das grandes causas

de discórdias e brigas entre síndicos e
condôminos. Assim, o condomínio por
meio da sua convenção, Regimento
Interno ou assembleias, pode e deve
regular o trânsito de animais, desde que
não contrarie o que é estabelecido pela
legislação brasileira. São consideradas
normas aplicáveis e que não confrontam
com o direito de propriedade:
1) Exigir que os animais transitem pelos
elevadores de serviços, no interior do
prédio somente pelas áreas de serviço,
sem que possa andar livremente no
prédio; 2) Proibir que circule em áreas
comuns livremente, tais como piscina,
playground, salão de festas; 3) Exigir a
carteira de vacinação para comprovar
que o animal goza de boa saúde; 4)
Circular dentro do prédio somente com a
coleira; 5) Impor o uso de focinheira para
as raças previstas em lei.



É nas férias e nos finais de semana que
sobra tempo para as crianças se divertirem.
Livres das obrigações escolares, nada mais
saudável que a criançada busque opções de
lazer e isso muitas vezes é proporcionado
dentro do próprio condomínio. Em prédios
com muitas crianças, vem crescendo a
frequência de instalações voltadas para os
pequenos condôminos, praticidade que
agrada e muito os pais.

O problema está na brincadeira sem
vigilância de adultos. Por saberem que as
crianças estão dentro dos limites do
condomínio, muitos pais relaxam e deixam
que os filhos fiquem mais a vontade. Essa
pode ser a brecha necessária para que
ocorram acidentes que podem acarretar
consequências graves.

As piscinas são campeãs de lugares
para acidentes: exposição excessiva ao sol,
quedas por escorregamento, afogamento,
sugação pelo ralo, cortes no azulejo que
resultam em arranhões, dentes quebrados e,
em casos extremos, até a morte.

A super v i são de um adul to é
fundamental para evitar esses tipos de
incidentes. Além disso, o condomínio deve
impor regras rígidas para o uso desses
espaços e, mais que isso, ser contundente na
fiscalização do cumprimento delas e punição
em casos de desobediência.

Por outro lado, o síndico deve manter
atualizado o calendário de manutenções da
estrutura predial. Ocorrido o acidente, caso
seja comprovada na perícia alguma
neg l igênc ia por par te do s índ i co
(representante legal), ele é responsabilizado
civil e criminalmente pelo acidente. É o que
explica o advogado Victor Lima.

“O artigo 1.348 do Código Civil, em seu
inciso V, prevê que é competência do síndico

diligenciar a conservação das partes comuns.
Isto inclui obviamente a manutenção das
áreas de uso comum. Ao deixar de realizar
isso, o síndico assume o risco dos acidentes e
é chamado pela Justiça a arcar com os
prejuízos morais e materiais”, afirma o
advogado.

Os casos de crianças sugadas pelo ralo
da piscina não são raros, mas é possível evitar
isso. Muitas pessoas instalam motores com
potência maior que o recomendado para as
dimensões da piscina com a finalidade de que
a limpeza da água se dê mais rapidamente.
Isso é um perigo, pois aumenta as chances de
sucção dos cabelos e membros das crianças. O
correto é que se verifique se o motor da
bomba de sucção tem potência adequada ao
tamanho da piscina. Outra precaução é a
manutenção dos ralos. Jamais se pode deixar
a piscina sem ralos ou com ralos quebrados.

“O síndico deve seguir à risca as
necessidades de manutenção do prédio não
apenas em relação à piscina, mas também
com os extintores de incêndio que
necessitam ser trocados periodicamente,
vistoria de elevadores, dentre outros itens.
Qualquer deslize pode ser fatal e, caso ocorra
acidente, este não será uma fatalidade e sim
fruto da negligência de quem tem por
obrigação zelar pelo patrimônio coletivo”,
conclui o advogado Victor Lima.
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COTIDIANO

Acidentes no condomínio: o síndico pode
ser responsabilizado por negligência

Por Cecília Lima

Tudo para o seu condomínio

Implantação condominial
Material de limpeza e piscinas
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SEGURANÇA

Identificação na ponta do dedo

Chegar ao prédio, encostar o dedo no
scanner e ter o acesso liberado. Esse
procedimento parece fazer parte de um filme
de ficção científica, mas, ao contrário do que
se pode supor, já faz parte da realidade de
muitas pessoas. O sistema biométrico
associado a dispositivos de segurança já é
usado em prédios corporativos há alguns
anos como cr i té r io para l ibera r ou
desautorizar o acesso de pessoas ao seu
interior. Isso vem também se popularizando
em residenciais.

Os condomínios atraíram a atenção de
criminosos e os casos de invasões e arrastões
têm se tornado comum. Devido a essa
c r e s c e n t e o n d a d e v i o l ê n c i a , v e m
aumentando também a demanda por
mecanismos que reforcem a segurança do
patrimônio. O uso da impressão digital é uma
das alternativas que está se popularizando e,
devido à facilidade e segurança, é uma
solução que tem tudo para se tornar rotineira
no futuro. Em breve, memorizar senhas será
considerada 'coisa do passado'

O termo “Biometria” tão em voga consiste
na identificação de pessoas conforme suas
características físicas, a técnica utiliza como
parâmetro de identificação detalhes que são
únicos em cada indivíduo como a impressão

digital e a estrutura ocular, características que
não se repetem nem mesmo em gêmeos
idênticos, o que garante 100% de certeza na
identificação. Sem exigência de senhas, a
tecnologia de imagem multiespectral é capaz
de reconhecer impressões digitais de pessoas
com dedo desgastado, úmido, oleoso,
ressecado ou sujo.

No Rio de Janeiro, o condomínio de luxo
Barra Golden Green é exemplo de utilização
da biometria para controle de acesso a
algumas áreas. Lá, o condômino realiza o
cadastramento de sua digital assim que se
instala, condicionando seus dados para o
acesso do prédio em que ficará e de áreas
comuns como o clube. O processo de coleta de
informações para o cadastro (impressão
digital, foto e dados pessoais) fica sob a
responsabilidade do síndico. Quando o

morador se muda do condomínio, seu
cadastro e também os das pessoas que
moravam com ele são imediatamente
deletados do sistema, de modo que seu
acesso passa a não ser mais permitido.

O engenheiro de Informática técnico
especialista em segurança patrimonial, Carlos
Diniz, acredita na popularização do sistema
biométrico como uma forte tendência para o
futuro. “É fato que atualmente a instalação de
um mecanismo como esse requer um alto
custo financeiro, pois se trata de uma
tecnologia sofisticada e não existem muitas
empresas realizando o serviço, e sabemos que
a falta de concorrência contribui para que os
preços fiquem altos. No entanto, acredito que
de acordo com que for se popularizando, o
custo irá diminuindo”, analisa o especialista.

“Mesmo sendo um investimento caro, o
síndico e os condôminos devem encarar como
um benefício para o patrimônio, que o
protege contra a entrada de indesejados e
também agrega valor. O uso da biometria
acaba com aquela história de confeccionar
novos cartões de entrada no caso de prédios
que usam isso, ou recadastrar novas senhas
para os condôminos que as esquecem. A
identificação estará na ponta do dedo, esse é
o futuro”, conclui Carlos.

(Redação com Assessoria)
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www.dominusadm.com.br

Administrando o seu bem estar!

(84) 3201-2122
Plantão:

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



Classificados do Jornal do Sindico, onde você encontra tudo para o seu comdomínio
Classíndico

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

(84) 3221-0323

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

Serviços:

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

SEGURANÇA ELETRÔNICA

INDIVIDUALIZAÇÃO/ÁGUA

CONTROLE DE ACESSO

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

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

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
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SINDICATO PATRONAL

O SINDICATO DOS
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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
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GRADIL: TELA:MODULAR , ELETROFUNDIDO |
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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.
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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


