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Nossa MensagemNossa Mensagem

O relacionamento do
síndico com os condôminos
e também desses para com
o s f u n c i o n á r i o s d o
c o n d o m í n i o é t e m a
recorrente no Jornal do
Síndico. Estamos sempre
trazendo ao conhecimento
do leitor casos em que
desentendimentos são
l e v a d o s à J u s t i ç a e
abordamos a importância
de se preservar a paz no
ambiente coletivo.

Nosso veículo de comunicação é
voltado para o público que faz parte de
condomínios residenciais e corporativos,
seja como síndico – principalmente -, mas
também aos moradores proprietários ou
inquilinos e funcionários. É nossa missão,
portanto, tratar de temas que dizem
respeito a esse universo, em todos os seus
aspectos.

Neste mês temos a infelicidade de
registrar em nosso periódico um caso
trágico envolvendo um morador de um
residencial paulista e o seu respectivo
funcionário. Um histórico de sucessivos
desentendimentos e agressões verbais e
físicas resultou, no último dia 30 de maio,
no assassinato de Jezi Lopes de Souza, 63
anos, zelador do prédio em que morava o
publicitário Eduardo Tadeu Pinto Martins,
47, acusado do homicídio.

Uma briga dentro do condomínio
tomou grandes – e tristes – proporções. O
crime chocou todo o país devido à
brutalidade com que foi cometido. Tal fato
vem a se somar com demais casos
divulgados na grande mídia de vizinho que

mata vizinho, morador que
agride síndico e vice-versa.
I sso tudo é capaz de
provocar algumas reflexões
a respeito das relações que
se estabelecem dentro de
um condomínio.

Atritos são comuns e
até esperados no cotidiano
d e u m a m b i e n t e
comparti lhado. Muitas
pessoas vivendo em um só
lugar implica também em
muitos hábitos e interesses

terem de conviver. Isso não é tarefa fácil,
porém não é impossível. É preciso que se
exercite diariamente a virtude da paciência
e da empatia, a capacidade de se colocar no
lugar do outro.

Nesse contexto, o papel do síndico
como conciliador é fundamental. Ele exerce
poder de liderança entre os condôminos
que o elegeram e a autoridade sobre os
funcionários que trabalham para o
condomínio. Isso não deve ser confundido
com tirania, não tem nada a ver com
intrometer-se na vida alheia. Intermediar
conflitos, seja entre moradores ou com
colaboradores, é essencial para manter a
paz no condomínio e assim todos se
beneficiam.

Nossa matéria da seção Cotidiano
aborda em detalhes essa temática e mais:
além de preservar a harmonia no ambiente,
o síndico deve combater abusos por parte
de moradores sobre funcionários, pois o
condomínio pode responder judicialmente
por essa conduta.

Aproveite a leitura!

Por Cecília Lima

Matriz
Rua Cel. José Bernardo, 1001 - Barro Vermelho

Fone: (84) 3211-7071

Filial
Av. Presidente Bandeira, 760 - Alecrim

Fone: (84) 3213-7071

Unidade externa pode ser instalada
na caixa do ar condicionado
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ESPECIAL

Condôminos têm o direito
de interromper mandato
de síndico que não cumpre
suas obrigações

SEU CONDOMÍNIO

Quorum: o número mínimo
para legitimar uma decisão

A palavra em si já soa estranha a alguns ouvidos pouco familiarizados: Quorum. De
origem latina, o termo equivale a “dos quais” ou “de quem” e é empregado em referência a
eventos de votação ou assembleia, representando a quantidade mínima de participantes de
uma sessão para que uma decisão nela votada seja considerada válida.

Na prática, imagine uma reunião do condomínio em que se irá deliberar a respeito
de uma reforma na estrutura do prédio. Das 40 unidades que compõem o condomínio,
apenas cinco representantes compareceram para votar. É de se pensar inicialmente que, o
direito de decisão está nas mãos de quem se esforçou para ir à reunião, correto? Nem
sempre.

Para o Código Civil em vigor no Brasil, ainda que os cinco presentes votassem a favor, a
decisão não teria legitimidade para ser efetivada. Isso por que o número de votantes não é
suficiente para expressar o interesse geral da comunidade à qual a referida reforma diz
respeito. Uma obra no condomínio afeta a rotina de todos e a sua realização deve ser
apoiada por uma maioria considerável para que seja referendada.

Essa “maioria considerável” é no que consiste o famoso “quorum” que muitas pessoas
ainda não sabem discernir bem o que é. Essa palavra em latim é usada em diversos tipos de
eleições, das parlamentares às de grêmio estudantil. No condomínio, o quorum representa o
número mínimo de condôminos, presentes em assembleia geral, exigido por lei ou estatuto
para que suas deliberações tenham valor legal. A lei confere a Convenção do condomínio a
prerrogativa de fixar o quorum para cada deliberação.

De acordo com o jurista Américo Angélico, as votações mínimas necessárias para cada
tipo de votação são:

®

Para constituição de condomínio

Para realização de obras voluptuárias

Para destituição de síndico Para realização de obras úteis

Para construção no solo comum de outro pavimento com
novas unidades

Para aplicação de multa aos condôminos que contrariam
os incisos II a IV do art. 1.336 se a convenção for omissa
a respeito

Para convocação de Assembleia Geral Ordinária
(se o síndico não a faz)

Para mudança da destinação do edifício

Para reconstrução ou venda

Para alteração da Convenção de Condomínio e do
Regimento Interno (alterado pela Lei nº 10.931 de
2/8/2004)

2/3 das frações ideais (art. 1.333)

2/3 dos condôminos (art. 1.341, I)

Maioria absoluta dos presentes (art. 1.349)

Maioria dos condôminos (art. 1.341, II)

Unanimidade dos condôminos (art. 1.343)

2/3 dos condôminos restantes (art. 1.336)

¼ dos condôminos (art. 1.350)

Unanimidade dos condôminos (art. 1.351)

Metade mais uma das frações ideais (art.
1.357)

SAIBA MAIS:
�Maioria absoluta ou do todo é a que leva em consideração a totalidade do

condomínio (todos);
�Maioria simples ou dos presentes corresponde a 50% mais um dos participantes da

assembleia;
�2/3 do todo se refere essa parcela considerando todas as unidades;
�Os condôminos restantes são os demais excluindo o condômino constrangido.

O síndico é o representante legal do condomínio e deve ser
eleito democraticamente pelos demais condôminos. As
responsabilidades e competências desta função estão descritas no
artigo 1.348 do Código Civil. Dentre as muitas obrigações do síndico
está a de prestar contas à assembleia anualmente ou quando lhe
seja exigido.

Nada mais justo a se esperar de alguém que se propõe a
gerenciar interesses coletivos utilizando para isso recursos
financeiros também recolhidos entre vários contribuintes.
Transparência é fundamental para legitimação de um mandato de
síndico. Porém, essa regra nem sempre é obedecida.

Não é raro tomar conhecimento de casos em que pessoas mal
intencionadas usurpam o cargo de administrador para atender a
seus interesses pessoais, ignorando o compromisso ético firmado
com os que o elegeram e desobedecendo as leis que regulamentam
o exercício da sindicância condominial no Brasil.

Recentemente, moradores do edifício Planalto, um conhecido
residencial de São Paulo com 294 apartamentos, foram
testemunhas e participantes ativos de uma verdadeira revolução.
Insatisfeitos com a gestão da síndica e alegando serem alvo de
“tirania” imposta pela administração dela, os condôminos
resolveram interromper seu mandato, destituindo-a do cargo.

O inconformismo com a falta de transparência por parte da
gestão teve seu ápice com o anúncio de um reajuste de 10% na taxa
de condomínio em janeiro, enquanto que o valor votado na reunião
para deliberar sobre o assunto havia decidido por um aumento de
apenas 5%. A síndica fez valer sua vontade, apoiando-se em 90
procurações assinadas por proprietários que não moram no edifício
Planalto.

Os moradores se organizaram para contestar as atitudes da
síndica. A síndica não consentiu a realização de reuniões
extraordinárias nos ambientes comuns, mas os condôminos
obtiveram na Justiça o direito de se reunirem e no final de maio
depuseram a antiga síndica com 140 votos (totalidade dos
participantes) e elegeram uma nova diretoria.

Para o advogado Pedro Lins, o caso do edifício Planalto teve
importante repercussão até na mídia, por se tratar de um conhecido
endereço da capital paulista, por ter mobilizado um grande número
de pessoas em torno de uma causa e também por ser um
condomínio com uma receita considerável. Contudo, histórias como
essa são passíveis de ocorrer em qualquer condomínio.

“É inegociável a obrigação que o síndico tem de prestar contas
de suas ações, afinal ele está gerindo dinheiro alheio, tem que
apresentar relatórios detalhados com a descrição de que aplicação
foi dada aos recursos. Caso seja comprovada a má fé em seus
procedimentos, o síndico pode responder criminalmente pelos seus
atos”, conclui o advogado.

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

www.bomtapetes.com.br
E-mail: fcm@bomtapetes.com.br
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ADMINISTRAÇÃO Por Cecília Lima

Como está a satisfação dos
condôminos com a atual gestão?

Administrar um condomínio é
uma tarefa complexa que requer,
dentre outras competências, a arte
da diplomacia. O bom síndico é
aquele que consegue manter o
equilíbrio entre os anseios dos
moradores e aquilo que pode
efetivamente ser posto em prática
com os recursos disponíveis.

Para quem assumiu a
sindicância no início do ano, o mês
de julho marca mais ou menos a
metade da gestão (isso se ela for de
doze meses, o que é o mais
comum). A época é favorável para
se realizar uma avaliação do que foi
feito nos últimos seis meses: em
que pontos o s índico está
acertando? Em quais está deixando
a desejar? O que ainda pode ser
melhorado até o final do ano?

É comum que muitos
moradores se dirijam diretamente
ao síndico para falar a respeito
desses pontos, seja informalmente
ou através de livro de ocorrências
ou outro meio. Porém, uma forma
de sistematizar a coleta de
informações é a aplicação de uma
pesquisa de satisfação que pode ser
enviada por email ou, caso se
prefira preservar a identidade do
consultado, é interessante colocar
uma urna no hall para que os
formulários sejam depositados
anonimamente.

O pr imeiro passo é
elaborar o questionário. Ele deve
ser dividido em categorias como:
conservação da estrutura, limpeza,
opções de lazer, segurança,
desempenho dos funcionários,
segurança, funcionamento de
equipamentos comuns (piscina,
playground, sauna, elevadores etc),
coleta de lixo, valor da taxa
condominial, assembleias, dentre

outros quesi tos que forem
pertinentes. Nesses itens, podem
ser oferecidos conceitos de “ótimo”,
“bom”, “regular ”, “ruim” e
“péssimo” para a avaliação. Podem
ser colocados também espaços
para sugestões por escrito em todas
as categorias

Deve-se estabelecer um
p r a z o p a r a d e v o l u ç ã o d o
q u e s t i o n á r i o r e s p o n d i d o .
Dificilmente haverá 100% de
colaboração por parte dos
moradores, mas é interessante que
se colete a avaliação de pelo menos
metade das unidades autônomas,
assim é possível ter um panorama
justo. Para condomínios com mais
d e m i l m o r a d o r e s , u m a
amostragem de 30% é satisfatória.
De posse das informações, o síndico
pode organizar os resultados em
uma plan i lha para melhor
visualização e assim poder traçar
prioridades.

Realizar uma auto-crítica
é importante e isso não significa um
atestado de fracasso. Pelo contrário:
muito mais inteligente é o síndico
que consegue reverter suas falhas
do que aquele que insiste com o
autoritarismo e em bater de frente
com os moradores que o colocaram
em tal posto de liderança.

A melhor forma de
manter a boa convivência e a
aprovação em alta com os demais
condôminos é mostrar interesse no
que eles têm a dizer e aumentar a
participação deles nas decisões do
condomínio. Ter sensibilidade e
humildade para receber críticas é
uma qualidade fundamental para o
bom síndico. Antecipando-se às
queixas, o administrador consegue
atender aos anseios do condomínio
e fazer um grande mandato.

Dicas
Primeiros socorros

Julho é mês de férias e, em se
tratando de condomínios com
muitas crianças, isso significa
temporada de brincadeiras nas
áreas comuns . É de suma
importância que o a atividade dos
pequenos em equipamentos
como playground, pisc ina,
brinquedoteca (dentre outros)
seja supervisionada por um
adulto. É comum que pequenos
acidentes ocorram e, para isso, é
interessante que o condomínio
conte com um pequeno kit de
primeiros socorros (algodão, gaze
esterilizada, soro fisiológico,
esparadrapo...).
É válido lembrar que, mais que
possuir o kit, é importante que
haja alguém no condomínio
treinado para agir em momentos
de emergência. No caso de
alguma lesão ou fratura, deve-se
primeiramente manter a calma,
imobilizar o local com um pano ou
algum material rígido, colocar
gelo e procurar um pronto-
socorro.

Renovando ambientes

Mudar a cor das paredes é uma
forma de dar uma nova cara a
ambientes de uso comum, a
exemplo do salão de festas e
espaço gourmet. Uma tendência
a tua l são as l i s t r a s . Com
inspiração nos anos 20, elas
voltaram com tudo e prometem
um aspecto clássico e alegre, sem
exageros. Para decoração de

ambientes de uso comum no
condomínio é importante o uso
de cores neutras, que sejam
convenientes a qualquer tipo de
evento que se realize neles. Tons
de bege e grafite são boas
opções.
As listras podem ser feitas com
tinta ou estarem estampadas em
papéis de parede, alternativa
m a i s i n t e r e s s a n t e p e l a
praticidade e relação custo-
benefício. Linhas horizontais
a l o n g a m o e s p a ç o n o
comprimento, enquanto que as
verticais “aumentam” o espaço
entre o piso e o teto.

Piscinas

Com o frio do inverno chegando
com força, a tendência é de que os
condôminos usem menos a
piscina. Por esse motivo, esta é a
estação para se programar uma
vistoria rigorosa nessa área e
também programar possíveis
reparos nas instalações (ralos,
azulejos internos e externos,
brinquedos do tipo toboágua etc).
Em agosto já se tem passado o
período de férias escolares e é um
m ê s m a i s i n d i c a d o p a r a
intervenções que bloqueiem
totalmente o acesso de banhistas.
No caso de haver necessidade de
reparar algum dano no espaço
submerso, é possível fazê-lo sem
esvaziar a piscina ou baixar o
nível de água. Existem empresas
q u e p r e s t a m s e r v i ç o s
subaquáticos, realizados por
profissionais treinados para
mergu lha r e que u t i l i zam
produ tos e equ ipamentos
adequados para a prática, não
provocando qualquer dano à
piscina ou aos moradores.

®
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É comum que existam alguns
desentendimentos entre funcionários do
condomínio e moradores. Falhas existem
de ambos os lados e devem ser tratadas
civilizadamente, respeitando sempre a
dignidade dos dois lados. O problema
está nos abusos, nos casos em que se
transpõem os l imites da relação
empregado-empregador. Quando não
resolvidos, esses desentendimentos
podem gerar uma tensão maior e resultar
em algo grave.

R e c e n t e m e n t e , u m c a s o
ocorrido na cidade de São Paulo chocou o
Brasil. O publicitário Eduardo Martins, 47
anos, foi acusado de assassinar e
esquartejar Jezi Lopes de Souza, que
exercia a função de zelador no residencial
em que Martins morava com a esposa e
um filho no bairro de Casa Verde.

A f i l h a d a v í t i m a e o u t r a s
testemunhas no prédio declararam que
os embates entre o morador e o zelador
eram frequentes e que eles mantinham
um péssimo relacionamento. Esse
histórico de brigas e discussões foi
confirmado pelo publicitário acusado de
homicídio. Ele afirmou que o zelador o
d e s t r a t a v a e r o u b a v a s u a s
correspondências e jornais. A morte do
zelador continua sendo investigada pela
polícia.

A história relatada é um caso
extremo de um conflito que nasceu
dentro do condomínio e ganhou uma
repercussão muito maior e trágica. Fatos
de menor gravidade – porém não sem
importância – costumam ocorrer em
vários outros residenciais. Situações de
humilhação, deboche, xingamentos,
afrontas e constrangimentos infelizmente
não são raros.

Essas e outras s i tuações
v ivenc iadas en t re condômino e
empregado são caracterizadas como

assédio moral, podendo resultar em
danos psíquicos e emocionais, processos
na justiça trabalhista dentre outros. É
importante lembrar que as pessoas com
este tipo de comportamento inadequado
podem sim ser acionadas na Justiça e
obrigadas a repararem seus erros. Com a
Emenda Constitucional 45 de 2004, os
casos de dano moral resultantes de
relações de trabalho passaram a ser de
responsabilidade da Justiça do Trabalho.

De acordo com o advogado
Pedro Lins, atuante na área trabalhista, é
fundamental que o síndico se mantenha
vigilante em relação a possíveis conflitos
que estejam ocorrendo entre moradores e
colaboradores. Isso por que as brigas
frequentes, além de quebrarem o clima
de harmonia, podem repercutir em
implicações legais para o condomínio,
como pagamento de indenizações por
exemplo.

“Considerando o artigo 2º da
CLT (Consolidação das Leis do Trabalho),
o condomínio equipara-se à condição de
empregador e assim sendo ele responde
pela rigidez física e moral de seus
empregados em ambiente de trabalho. O
condomínio pode sim ser chamado a
responder legalmente por uma injúria
p r a t i c a d a c o n t r a u m d e s e u s
funcionários”, esclarece o advogado. “O
síndico não pode se omitir e lavar as mãos
nesses casos, pois o problema também
lhe d i z respe i to e , ag indo com
diplomacia, ele pode talvez evitar
tragédias como a que vimos acontecer
recentemente”, conclui Lins.

COTIDIANO

Moradores X funcionários

Por Cecília Lima BEM ESTAR

Hábito saudável:

O inverno começou oficialmente no Brasil no último dia
21 de junho. As baixas temperaturas típicas dessa estação do
ano favorecem alguns tipos de doenças, em especial as
viroses (que se espalham facilmente em locais confinados
com ar condicionado) e as alergias causadas pela umidade
natural.

Algumas básicas medidas preventivas podem
diminuir as chances de adoecer neste período. Uma delas é
lavar bem as mãos. Ao longo do dia, manuseamos diversos
objetos sujos como dinheiro, maçanetas, cadeiras, canetas,
corrimãos, dentre outros. As mãos são o principal meio físico
de transmissão de microorganismos de uma pessoa para
outra e sua higienização correta torna-se o principal meio de
controle de infecções. Aparenta ser um simples ato, mas que,
se levado a sério, pode sim evitar dores de cabeça –
literalmente!

Segundo a UNICEF (Fundo das Nações Unidas para
a Infância) e a OMS (Organização Mundial de Saúde), é
possível com a higienização das mãos reduzir em até 40% a
incidência de infecções respiratórias, estomacais, de ouvido,
de garganta, gripes, resfriados, conjuntivites, diarreias e até
doenças de pele como a acne.

Entre os dedos e especialmente nas unhas podem
existir milhões de seres microscópicos potenciais causadores
de doença aos seres humanos. Ácaros, bactérias, fungos
encontram nesses espaços o ambiente ideal para viver. A
melhor maneira de evitar ficar doente é expulsando esses
microorganismos.

Lavar as mãos e as unhas adequadamente, com água e
sabão, é o jeito certo de eliminá-los. Muitas pessoas não
sabem lavar as mãos da maneira correta e acham que uma
simples molhadinha na água é suficiente, mas não é.

É preciso esfregar adequadamente todas as áreas,
incluindo unhas, entre os dedos, as costas das mãos e
também os punhos, para que os microorganismos e a
gordura da pela sejam escoadas junto com a espuma. É
fundamental tirar os anéis no momento da lavagem, pois se
acumula sujeira entre a joia e a pele. A OMS orienta que a
higienização envolva de 15 a 20 segundos só de esfrega-
esfrega. O processo completo adequado leva em média 50
segundos.

A frequência com que se deve lavar as mãos também é
importante. Não basta lavar bem as mãos, é necessário
lembrar-se de fazer isso várias vezes ao dia e não apenas
durante o banho. Antes de manusear alimentos e após usar o
banheiro são os momentos imprescindíveis.

Após lavar as mãos, deve-se evitar usar a mão limpa
para fechar a torneira. As bactérias que estavam na mão ao
abri-la, certamente se alojaram ali e, ao tocá-la, elas retornam
à mão. É recomendado fechar a torneira, com a ajuda de um
papel toalha. O mesmo serve para a maçaneta da porta do
banheiro.

®

O simples ato de lavar as mãos pode evitar muitas doenças

Tudo para o seu condomínio

Implantação condominial
Material de limpeza e piscinas
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A violência cresce em níveis
alarmantes em praticamente todos os
estados brasileiros e agora não apenas
restrita às capitais. Antes considerados
muralhas invioláveis, os condomínios
passaram a ser alvos de bandidos que
agem em grupo e, muitas vezes, com a
colaboração de funcionários dos prédios.
São os temidos “arrastões”, termo dado à
modalidade de assalto em que criminosos
adentram os edifícios e fazem várias
vítimas.

Segundo o Sindicato da Habitação de
São Paulo (Secovi-SP), em 2013, foram
registradas 12 ocorrências com essas
características. O ano de 2014 já começou
com mais arrastão: um condomínio de luxo
localizado no bairro do Real Parque, zona
oeste da capital paulista, teve cinco dos
seus oito apartamentos roubados durante
o réveillon, no primeiro dia do ano.

Recentemente, o Secovi-SP firmou
convênio com a Secretaria de Segurança
Pública do Estado de São Paulo com o
objetivo de desenvolver ações integradas
para coibir os arrastões em condomínios.
Afinal, a violência parte de fora para
dentro. Os condomínios tentam sofisticar
recursos para proteção, mas às vezes isso
não é suficiente, visto que a violência é
antes de tudo um problema social que
precisa ser resolvido pelas autoridades
públicas.

No caso de o condomínio ser
invadido, de quem é a culpa? O especialista
em Direito Imobiliário e consultor de
condomínios, Rodrigo Karpat alerta sobre a
responsabilidade do condomínio em
ressarcir os prejuízos em casos de assaltos
ou ações criminosas. "No caso de furtos ou
roubos dentro do condomínio ou nas
unidades autônomas, o edifício não é

responsável pelo ressarcimento do
morador, uma vez que a segurança pública
compete ao Estado. O condomínio será
responsabilizado nos casos em que houver
culpa do prédio, ou seja, quando houver
envolvimento de um dos seus funcionários
ou facilitação pela portaria, mesmo que de
forma involuntária. E se o prédio tiver
assumido a responsabilidade pela
segurança, seja pela contratação de
vigilantes ou se estiver previamente
descrito na convenção", explica o
advogado.

Isso resulta em uma grande lição:
e x i s t e m n o m e r c a d o i n ú m e r o s
equipamentos de segurança que podem
ser instalados, mas a primordial medida a
ser tomada para proteger o condomínio é a
contratação dos funcionários. Deve-se ser
muito cr i ter ioso na aval iação da
idoneidade dos candidatos, para não correr
o risco de colocar para dentro do
condomínio alguém que venha a lhe fazer
ma l . A lém disso , qua l i f i cação é
fundamental. Porteiros, vigilantes,
zeladores e todo o corpo de funcionários
precisam estar devidamente treinados para
agir em situações de emergência e também
evitar assaltos.

“Mesmo com todos esses novos
aparatos, os condomínios continuam
suscetíveis a assaltos. Investir apenas em
tecnologia e parecerias com o Poder
Público não são suficientes para melhorar a
segurança dos prédios; é preciso treinar
funcionários e convencer moradores de que
é essencial adotar normas condominiais
mais rígidas. A segurança é uma soma de
fatores que incluem desde barreiras físicas
e treinamento de funcionários, até a
cooperação dos moradores”, complementa
Rodrigo Karpat.

Condomínios possuem alguma
parcela de culpa nos “arrastões”?

®

SEGURANÇA

Verniz: beleza e proteção
na medida certa

MANUTENÇÃO

O verniz é o produto que protege a madeira contra a
ação de insetos, umidade e descoloramento/escurecimento
por causa do sol. Ele também é responsável pelo
acabamento, deixando a porta, janela ou móvel feito de
madeira com a textura macia e lisa e sem o cheiro forte
peculiar de alguns tipos de madeira.

Assim como os bloqueadores solares que usamos
para proteger a pele, já existe no mercado o verniz com
filtro solar, já bastante popularizado. Ele age absorvendo os
raios ultravioleta do sol, evitando que ataquem a madeira e
causem o descascamento ou mudança na tonalidade da
madeira. Há também vernizes com aditivos que os tornam
repelentes de inseto e à prova de fungos.

Além de beleza, o verniz confere à madeira proteção e
é importante saber aplicá-lo e renová-lo para se obter o
efeito desejado. Antes de tudo, é preciso retirar todos os
resíduos da superfície lixando e raspando, nivelando para
deixá-la lisa. Jamais se deve aplicar uma demão de verniz
por cima de uma antiga.

Após lixar, deve-se aplicar com um pincel uma camada
de protetor impermeabilizante em toda a superfície,
caprichando nas áreas mais absorventes como juntas,
buracos, rachaduras e extremidades. Depois que esta
camada preparatória secar, vem a vez do verniz.

Dica importante é abandonar o mau hábito de usar as
coisas sem antes ler o manual. As instruções do fabricante
devem ser lidas atentamente, pois elas trazem orientações
importantes que se não forem seguidas às risca pode
colocar tudo a perder. É importante observar que alguns
tipos de verniz já vêm prontos para uso e outros não.

Com os vernizes que já vêm prontos para uso é
somente necessário agitar e fazer a aplicação. Já se o
produto escolhido necessitar de diluição, é preciso fazer o
que indica o fabricante (que normalmente é misturar 10%
de solvente).

ATENÇÃO!

� Jamais aplique em superfícies envernizadas produtos
de limpeza à base de solventes, tais como: Querosene,
aguarrás, thinner ou álcool, nem esfregue palha de aço,
pois isso irá remover a película protetora e causará um
grande estrago;

� Para remover sujeiras basta espanar. Se for algo difícil
de limpar, deve-se passar apenas uma esponja
levemente úmida com água e sabão neutro. Esta
esponja deve estar praticamente seca (não deve pingar)
e deve ser aplicada apenas no local que está sujo.

AQUEÇA A ÁGUA DA SUA PISCINA
utilizando o Gás Natural Canalizado
e tenha uma sensação agradável com
a temperatura na medida certa
durante todos os dias do ano, até
mesmo no inverno. Uma piscina
aquecida proporciona uma sensação
agradável a sua família, clientes e
condôminos a qualquer momento do
dia . Imagine a sensação de
relaxamento ao se banhar em sua
piscina aquecida, depois de um
cansativo dia de trabalho. Entre em
contato conosco pelo telefone (84)
3204.8500 e solicite uma visita dos
nossos Engenheiros.

DicasDicas
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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:

SEGURANÇA ELETRÔNICA

INDIVIDUALIZAÇÃO/ÁGUA

TERCEIRIZAÇÃO

Layout
Criação e

Arte Final de:

Luciano Almeida
Designer Gráfico

SINDICATO PATRONAL

O SINDICATO DOS
CONDOMINIOS DO RN

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

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

1 Anos81 Anos8

SEGURO CONDOMINIAL

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

APOIO INTEGRAL AO SÍNDICO

SOLICITE-NOS UMA VISITA!

3 2.7908 37

8721.9581

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

COLETA SELETIVA CONDOMINIAL

CONTROLE DE ACESSO
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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


