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Dê uma cara nova ao seu condomínio
renovando seus equipamentos com o

Unidade externa pode ser instalada
na caixa do ar condicionado

(84) 3211-7071
(84) 3213-7071

Tudo para sua empresa
ou sua casa, num só lugar.

Split Hi Wall
7.000 à 12.000
Btus

3.000 exemplares

A D M I N I S T R A D O R A D E C O N D O M Í N I O

Administrando o
seu bem estar!

Plantão:

(84) 8801-5634
(84) 8823-1352
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(84) 3201-2122(84) 3201-2122
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COMODIDADE

LIGUE E AGENDE UMA VISITA SEM COMPROMISSO: 3204.8500

COM O GÁS NATURAL VOCÊ TEM MUITO MAIS...
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e-mail: josefernandesn@hotmail.com

Eng. José Fernandes da Nóbrega
CREA. 180406.669-9 / IBAPE 182 / RN

Individualização de água para apartamentos
Instalação de redutora hidráulica
Projetos e execução hidráulicas / Manutenção
Legalização junto a CAERN

OBRA FINANCIADA ( meses)100% até 10

Novas regras
para reformas
em edificações já
estão em vigor

Novas regras
para reformas
em edificações já
estão em vigor
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Nossa MensagemNossa Mensagem

Chegamos ao mês de maio e já
estamos nos aproximando de um evento
que tem gerado muita expectativa: a Copa
do Mundo de Futebol, maior competição
destinada a este esporte e que será sediada
pela segunda vez no Brasil, durante os
meses de junho e julho. O torneiro mundial
deve trazer milhares de turistas ao país e
movimentar não apenas a economia
nacional, mas também a rotina dos
brasileiros.

Com o grande fluxo de visitantes
chegando, a previsão é de que residências
sirvam de hospedagem alternativa para os
torcedores que não conseguirem uma vaga
razoável nos hotéis. Nas cidades-sede de
jogos, já há relatos de famílias brasileiras
que cederão suas casas a turistas
estrangeiros, são os conhecidos aluguéis
de temporada.

Não existe lei que proíba um
proprietário de sublocar seu imóvel. É
importante, no entanto, ressaltar que o
dono é totalmente responsável pelas
atitudes de seus inquilinos – ainda que
temporários – dentro do condomínio. As
regras internas devem ser repassadas
detalhadamente aos locatários para que
não haja constrangimentos. Para esta
temporada, é importante que o síndico
esteja vigilante para manter a ordem.

Nossa seção “Cotidiano” aborda
justamente a temática da Copa do Mundo e
os cuidados que tanto síndico quanto
moradores devem ter neste período. É
n a t u r a l q u e n e s t a é p o c a h a j a
confraternizações particulares para assistir
aos jogos e é preciso estar atento para não
permitir que pessoas mal intencionadas se

aproveitem do momento para invadir o
condomínio. O rigor no acesso de quem
entra no condomínio é fundamental para
evitar os temidos “arrastões” que tanto
vêm assustando os moradores de
residenciais.

Outro tema importante abordado
nesta edição do Jornal do Síndico é a
Norma para Reforma em Edificação –
Sistema de Gestão de Reformas (ABNT NBR
16280), elaborada por diversas entidades
do setor da construção civil, que entrou em
vigor no último dia 18 de abril em todo o
Brasil. Ela dispõe sobre a regulamentação
de in te r venções na es t ru tu ra do
condomínio.

A NBR 16280 prevê que as reformas
realizadas por moradores de edifícios
residenciais devam ser documentadas e
comunicadas ao síndico do condomínio
antes de seu início para aprovação prévia.
A descr ição dos ser viços a serem
executados e os responsáveis técnicos pelo
acompanhamento e execução dos mesmos
são in fo rmações que devem se r
previamente registradas.

A rigidez no acompanhamento das
obras tem o objetivo de evitar possíveis
tragédias de desabamento, incêndios e
demais ac identes decor rentes de
intervenções imprudentes e prejudiciais à
estrutura basilar do prédio. A avaliação de
um especialista na área é fundamental para
manter não apenas o padrão estético do
condomínio, mas a segurança de todos os
condôminos . Conf i ra deta lhes na
reportagem.

Boa 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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LEGISLAÇÃO (Redação com STJ)

Justiça garante preservação
de direito adquirido a condômino
que ocupar área continuamente

Uma vez cedida uma área comum
para uso exclusivo de um morador, o
condomínio não pode voltar atrás –
ainda que seja modificada a convenção.
Essa jurisprudência foi aberta após
decisão da Quarta Turma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) que, por maioria
de votos, declarou nula a alteração de
convenção condominial que instituiu
cobrança de ocupação exclusiva de área
comum a um condômino que, por mais
de 30 anos, usufruiu do espaço.

O caso ocorreu em São Paulo: O
morador do último apartamento,
residente no local desde 1975, sempre
teve acesso exclusivo ao terraço do
prédio. Essa conduta esteve por muitos
anos amparada pela convenção
condominial estabelecida ainda nos
anos 70, que garantia a ele o direito real
de uso sobre a área. Em contrapartida, o
morador deveria ficar responsável pela
conservação e limpeza do local.

Mais de 30 anos depois, os demais
condôminos decidiram alterar a
convenção e, por votação majoritária de
dois terços em assembleia, modificou-se
o direito real do morador para
personalíssimo, fazendo com que seu
direito de uso não pudesse ser
transmitido, a nenhum título. Além
disso, foi estipulada cobrança mensal de
uma taxa de ocupação, “não inferior ao
valor de uma contribuição condominial
ordinária por unidade”. O morador se
sentiu lesado e o impasse foi parar nos
tribunais.

Na Justiça, o morador alegou que
essas alterações só seriam válidas se
houvesse unanimidade na votação.
Ressaltou a inobservância do direito
adquirido, já que utiliza privativamente
o terraço do edifício desde agosto de
1975, e pediu indenização por dano

moral – além da declaração de nulidade
da decisão da assembleia e do
restabelecimento do direito real de uso
sobre o terraço, de forma perpétua.

Em um primeiro momento, o
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP)
manteve a sentença que negou
provimento ao pedido. O quórum
qualificado, de dois terços dos
condôminos, foi considerado suficiente
para a alteração, e além disso a taxa de
contribuição foi considerada justa.

Não satisfeito, o morador levou o
caso para a próxima instância. No STJ, o
re la tor, min is t ro Marco Buzz i ,
reconheceu a legitimidade do quórum
da assembleia e disse que não é
possível atribuir à área direito real, pois,
“ d o c o n t r á r i o , e s t a r - s e - i a m
consolidando, em verdade, os direitos
inerentes à propriedade de área comum
nas mãos de um dos condôminos, o que
destoa dos contornos gizados no
parágrafo 2º do artigo 1.331 do Código
Civil”.

No entanto, em relação à fixação
de uma contribuição de ocupação, após
30 anos de exercício do direito, Buzzi
destacou que o STJ tem reconhecido a
impossibilidade de se alterar o uso
exclusivo de determinada área comum,
conferido a um ou alguns dos
c o n d ô m i n o s , e m v i r t u d e d a
consolidação de tal situação jurídica no
tempo.

Para os ministros do Supremo, a
imposição do pagamento mensal de
uma taxa de ocupação violou direito
adquirido do morador. “Tem-se que o
uso privativo de área comum por mais
de 30 anos, sem a imposição de
qualquer contraprestação destinada a
remunerá-lo, consubstancia direito
adquirido”, concluiu o relator.

Tudo para o seu condomínio

Implantação condominial
Material de limpeza e piscinas

Individualização de
hidrômetros

A conta de água em condomínios
onde a cobrança é coletiva
costuma ser motivo para
d e s e n t e n d i m e n t o s e n t r e
moradores e síndico. A solução

para acabar com a polêmica requer um investimento, mas promete ser
eficaz: individualização da cobrança, assim como é com a energia
elétrica. Para isso, é necessário instalar hidrômetros individuais em cada
unidade condominial. Os edifícios novos já são entregues com a
infraestrutura pronta para a instalação do sistema de medição por
unidade. No entanto, prédios antigos que precisam de adaptações tal
implantação é de responsabilidade dos condôminos, se assim for
decidido em assembleia.
O custo para colocar os medidores individuais não costuma sair barato.
Contudo, os resultados custo-benefício compensam: a cobrança
individualizada incentiva os condôminos a fazerem um uso racional da
água, já que qualquer desperdício pesará diretamente em seu bolso e
não mais será diluído nas contas do condomínio. Experiências em
condomínios novos que possuem o sistema demonstram que a
economia mensal de água pode chegar até 40% para quem gasta
abaixo da média de seu prédio, algo como 70% dos apartamentos.

Feriados da Copa

Prefeituras de algumas cidades que vão sediar jogos da Copa do
Mundo já começaram a definir o calendário de feriados em função da
realização do evento. Por conta da divulgação dessas datas,
trabalhadores e patrões ainda têm dúvida sobre os direitos de cada um
e o que precisam fazer para administrar a rotina durante esse período.
Para a professora da Faculdade Mackenzie Rio, Isabelli Gravatá, a regra
é clara. “O feriado é um dia de descanso remunerado. O trabalhador
não precisará compensar mais à frente”, explica a professora.
Segundo ela, caso o funcionário precise trabalhar neste período, ele
poderá solicitar o descanso em outra ocasião ou receber o dia em
dobro. Já quem pedir folga para torcer pela seleção brasileira terá que
cumprir hora extra em dias sem jogos. Isso vale para os trabalhadores
urbanos que são regidos pela CLT, para os rurais e empregados
domésticos. No caso de trabalhadores autônomos ou pessoas jurídicas
(PJ), será preciso observar as cláusulas dos contratos de trabalho e
negociar alternativas para os dias de feriado. (Fonte: Univ. Mackenzie)

Reforma sustentável e econômica

O investimento em sustentabilidade está demonstrando ser um bom
negócio para a construção civil. A utilização de técnicas modernas e
produtos advindos de material renovado em obras em edificações pode
trazer benefícios ao caixa do condomínio. Madeira proveniente de
áreas de reflorestamento, materiais sintéticos derivados de garrafa PET,
asfalto produzido com pneus reciclados e vários outros produtos
começam a se popularizar no mercado.
Basta pesquisar bastante antes de iniciar a obra no condomínio. É
fundamental contar com a assessoria de engenheiros e arquitetos
experientes que irão ajudar o síndico a montar um projeto inovador,
sustentável e, de quebra, econômico. Medidas simples como priorizar a
iluminação e ventilação naturais já surtirão um efeito considerável na
conta de energia.

Dicas
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ADMINISTRAÇÃO Por Cecília Lima

Entendendo o Social: Novos prazos
A partir deste ano deverá ser dado início à

implantação obrigatória do eSocial (Sistema de
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas), ferramenta
criada pelo Governo Federal que visa coletar
informações trabalhistas, previdenciárias,
tributárias e fiscais relacionadas à contratação
de mão-de-obra, com ou sem vínculo
empregatício e unificar o envio desses dados em
um site, fazendo com que os empregadores
prestem as informações uma única vez.

Os empregadores terão que prestar
d i v e r s a s i n f o r m a ç õ e s n o e S o c i a l
(www.esocial.gov.br), desde as informações de
admissão, exame médico admissional, cargos,
jornada de trabalho, afastamentos, comunicado
de acidente de trabalho (CAT), aviso prévio, até
as informações demissionais. A promessa é de
que o sistema gere maior praticidade aos
empregadores e o Governo pretende eliminar
outras obrigações acessórias gradativamente, a
partir de 2015, tais como DIRF, RAIS, CAGED,
DARF, dentre outras.

De acordo com os advogados Priscilla
Carbone Martines, Erika Paulino e Matheus
Cantarella Vieira, respectivamente, advogada
responsável pela área trabalhista e advogados
associados do escritório Madrona Hong
Mazzuco , todo empregador (ou a ele
equiparado) será obrigado a prestar as

informações sobre seus empregados por meio
do eSocial, não havendo exceções. Assim,
mesmo que não mencionado especificamente
até o momento, os advogados entendem que os
condomínios também estão inseridos, devendo
cumprir as obrigações do eSocial.

Conforme informações divulgadas pela
Receita Federal do Brasil, a obrigatoriedade de
utilização do eSocial está sendo implantada de
acordo com o seguinte cronograma: (1) até
30/04/2014 para produtor rural pessoa física e
segurado especial; (2) até 30/06/2014 para as
empresas tributadas pelo Lucro Real; (3) até
30/11/2014 para as empresas tributadas pelo
Lucro Presumido, Entidades Imunes e Isentas e
optantes pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Simples Nacional, Micro Empreendedor
Individual (MEI), contribuinte individual
equiparado à empresa e outros equiparados a
empresa ou a empregador; e (4) até 31/01/2015
para os órgãos da administração direta da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
bem como suas autarquias e fundações.

As informações coletadas pelo eSocial
deverão ficar armazenadas no Ambiente
Nacional do eSocial, possibilitando o acesso a
tais dados por todos os órgãos participantes do
projeto, ou seja, Ministério do Planejamento,

Caixa Econômica Federal (CEF), Ministério da
Previdência Social (MPS), Ministério da Fazenda,
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Para os advogados Priscilla Carbone
Martines, Erika Paulino e Matheus Cantarella
Vieira, apesar da imensa quantidade de dúvidas
que surgem diariamente no que se refere ao
eSocial , os empregadores que não se
adequarem ao sistema dentro do prazo
estabelecido pela futura regulamentação
poderão sofrer sanções, inclusive multas
administrativas.

“É importante se ter em mente que o eSocial
não criará novas multas ou sanções, devendo
observar sempre aquelas já previstas na
legislação existente. Muitos empregadores
ainda não se atentaram ao iníc io da
obrigatoriedade da utilização do eSocial, nem
mesmo estão buscando adequar seus sistemas e
p r á t i c a s e m p r e s a r i a i s . N o e n t a n t o ,
considerando que os prazos são exíguos e as
informações a serem disponibilizadas bastante
diversificadas e complexas, é recomendável dar
in íc io às medidas necessár ias para a
implantação da nova obrigação acessória para
que seu cumprimento ocorra dentro do
cronograma previsto”, ressaltam.

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:

DicasDicas

Precisando ampliar o espaço da casa de lixo ou de um local para a
coleta seletiva? Precisa de espaço para instalar um bicicletario em seu
condomínio e não sabe o que fazer?
A POTIGÁS tem a solução: adeus casa de gás! Utilize em seu
condomínio o Gás Natural canalizado, um combustível MODERNO
que respeita o MEIO AMBIENTE, e desfrute de toda a COMODIDADE,
SEGURANÇA e ECONOMIA que só o Gás Natural pode oferecer ao seu
condomínio. Entre em contato conosco pelo telefone (84) 3204.8500
e solicite uma visita dos nossos engenheiros.
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Se antes os condomínios eram vistos
como lugares seguros para se morar,
isolados da violência externa, hoje já não
ostentam essa característica. Infelizmente,
os criminosos estão cada vez mais ousados
em suas ações e miram o alvo em
residenciais, visto que essa modalidade de
imóvel concentra várias famílias juntas, o
que significa mais vítimas em um só lugar.

Especialista em segurança comenta
algumas medidas que podem ser adotadas
para evitar a entrada de pessoas má
intencionadas. Uma delas é reforçar a
vigilância em dias festivos. “Bandido não tira
folga em feriado, ele aproveita a distração da
vítima para atacar”, declara Cláudio Novais,
gerente de operações de uma empresa que
presta serviço de segurança patrimonial na
cidade de São Paulo.

Para exemplificar, ele cita o caso de um
condomínio de luxo localizado no bairro do
Real Parque, zona oeste da capital paulista,
que teve cinco dos seus oito apartamentos
roubados durante o réveillon do ano
passado. A região já havia sido alvo deste
tipo de crime – o famoso “arrastão” - em
2013, e investiu em mais segurança física e
profissional para proteger seus moradores.

“Geralmente, em datas como Natal ou
Ano Novo o fluxo de visitantes aumenta,
pois as famílias costumam receber visitantes
para festas. É disso que o criminoso se
aproveita, podendo fazer-se passar por um

convidado”, alerta Cláudio. De acordo com o
especialista, é aconselhável a contratação de
segurança particular para dar um apoio na
portaria, mesmo que o prédio já conte com
vigilantes. Isso serve para intimidar
possíveis invasores.

“A colaboração dos moradores também
é fundamental. É muito importante que seja
passada previamente uma l is ta de
convidados à portaria e que o porteiro seja
rigoroso no acesso destas, liberando apenas
a entrada de convidados expressamente
citados pelo condômino anfitrião”, orienta.

No mês de junho o Brasil sediará a
Copa do Mundo de Futebol, evento que
mobilizará pessoas não apenas nas cidades-
sede dos jogos. A expectativa é que, mesmo
as pessoas que não forem aos estádios,
façam reuniões para assistirem às partidas.
O rigor no acesso de visitantes é importante
para proteger os condôminos.

“É natural que muitos familiares e
amigos se juntem para acompanhar os jogos
n a c a s a d e a l g u é m , p r o m o v e n d o
confraternizações particulares. Esses
encontros estão na mesma categoria de
datas festivas já citadas e, portanto, devem
ser adotadas as mesmas med idas
preventivas quanto ao acesso não apenas de
convidados, mas também de serviço
delivery. Caso o morador solicite alguma
entrega, é ele quem deve ir até a portaria
buscar o produto”, conclui Cláudio Novais.

COTIDIANO

Cuidado com quem entra no prédio!

Por Cecília Lima

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

Atraídos pelos jogos da Copa do Mundo, muitas famílias devem realizar
confraternizações e os porteiros devem estar atentos ao acesso de visitantes

MANUTENÇÃO

Manutenção do sistema
elétrico evita acidentes e

desperdício de energia

A Associação Brasileira de Conscientização
para os Perigos da Eletricidade (Abracopel)
divulgou recentemente um detalhado panorama
de dados referentes a acidentes ocorridos no ano
passado envolvendo eletricidade. Uma informação
alarmante consta no levantamento: os números de
acidentes de origem elétrica são bem maiores do
que os divulgado nos anos anteriores, muitos
deles ocorrem no ambiente doméstico. Foram
registrados 156 acidentes fatais envolvendo
eletricidade dentro de casa.

O resultado foi assustador: de uma média de
270 mortes por choque elétrico entre 2007 e 2012,
chegou-se a 592 mortes em 2013 – quase duas
mortes por choque elétrico por dia. Os choques
elétricos que não resultaram em morte, mas que
geraram sérias sequelas somaram 173. Assim, o
total de acidentes envolvendo choque elétrico foi
de 765 ocorrências. As ocorrências de curto circuito
somaram 234, sendo que destes, 200 evoluíram
para incêndios de diferentes proporções.

Assim, temos um total de1038 acidentes
envolvendo eletricidade. Dezembro é o mês com
maior incidência de acidentes com morte, devido à
manipulação de instalações luminosas de
ornamentação natalina. O Jornal do Síndico já
publicou matéria específica sobre os cuidados
necessários na hora de manusear esses
equipamentos decorativos.

Todos os anos pessoas perdem suas vidas ou
seus patrimônios em acidentes que poderiam ter
sido facilmente evitados com poucas informações.
Em sua função de gerir o condomínio – que é um
patrimônio coletivo – o síndico deve estar atento
às instalações elétricas. Além de obedecer às
manutenções necessárias e orientar funcionários,
ele deve prezar sempre pela contratação de mão
de obra qualificada e adquirir materiais de
qualidade nos serviços feitos nas áreas comuns.

É preciso estar atento também ao que se
passa nas unidades, orientando os moradores.
Instalações mal feitas de eletrodomésticos e
sobrecarregamento de tomadas costumam ser os
principais causadores de acidentes. Às vezes, um
aparentemente inofensivo curto-circuito dentro de
um apartamento pode sair do controle, provocar
um incêndio e alastrar fogo por todo o prédio e
colocar em risco a vida de muitas pessoas, além da
própria estrutura física da edificação. Exemplos de
tragédias não faltam na mídia.
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É comum que, após alguns anos depois
de ocupado, alguns moradores desejem fazer
modificações no edifício, seja para mudar a
planta das suas unidades ou mesmo
incrementar áreas coletivas do condomínio
com novos equipamentos de lazer. As reformas
não são proibidas, mas devem ser feitas com
cautela, pois nem tudo é permitido.

P r é d i o s f e i t o s e m a l v e n a r i a s
convencionais, sustentadas por pilares e vigas,
podem sofrer alterações de paredes sem grandes
prejuízos. Por outro lado, quando o imóvel foi de
alvenaria autoportante, os cuidados devem ser
redobrados. Nunca se pode quebrar, retirar, ou
mover a parede, sob o risco de afetar a estrutura
total. Por esse e outros detalhes, a avaliação e o
acompanhamento de um especialista nunca
deve ser negligenciados.

Vários acidentes envolvendo incêndios e
desabamentos ocorridos nos últimos anos
estão relacionados à falta de perícia nas
reformas. Intervenções feitas sem supervisão
de um profissional competente podem causar
trincas, fissuras e infiltrações e colocar em risco
toda a estrutura do prédio. É por isso que foi
feita a Norma para Reforma em Edificação –
Sistema de Gestão de Reformas (ABNT NBR
16280), elaborada por diversas entidades do
setor da construção civil, a qual entrou em
vigor no dia 18 de abril em todo o Brasil.

A regulamentação prevê que as
reformas realizadas por moradores de edifícios
residenciais, devam ser documentadas e
comunicadas ao síndico do condomínio antes
de seu início para aprovação prévia. A
descrição dos serviços a serem executados e os
responsáveis técnicos pelo acompanhamento e
execução dos mesmos são informações que
devem ser previamente registradas.

Para cada tipo de serviço a Norma
estabelece o nível de responsabilidade técnica
necessário, dependendo do impacto que pode
gerar na estrutura, na segurança do edifício e

outros aspectos. A norma abrange todos os
tipos de edificação, sejam elas públicas,
privadas, residenciais ou comerciais.

Segundo Walter Cover, presidente da
Associação Brasileira da Indústria dos
Materiais de Construção (Abramat), é
importante ressaltar que a necessidade eo bom
senso na interpretação da norma. “Esta é uma
norma de disciplina. Entendemos que ela é
positiva, pois se trata de prevenção e
segurança. Estamos de acordo com os
parâmetros estabelecidos. Mas, é necessária a
interpretação correta das cláusulas e sua
aplicação com equilíbrio e bom senso”, avalia.

“O brasileiro, de modo geral, tem
investido em reformas de imóveis e é
importante ter um controle sobre essas
modificações, para que não causem danos ao
edifício e incômodos aos demais moradores.
Antes de quebrar uma parede, por exemplo, é
preciso ter um responsável técnico habilitado
que verifique se isso não afetará a parte
estrutural do edifício”, afirma Cover.

O rigor não é adotado para toda e
qualquer intervenção, apenas para as
consideradas mais invasivas. No caso de
pequenos reparos a norma não exige laudo de
engenheiro, por exemplo, e informa que uma
equipe de manutenção local pode executá-los.
É preciso, portanto verificar cuidadosamente as
exigências aplicáveis a cada situação.

SEU CONDOMÍNIO Por Cecília Lima

Novas regras para reformas em
edificações já estão em vigor

GRADIL: MODULAR E ELETROFUNDIDO
T E L A: A L A M B R A D O G A LVA N I Z A D O E/O U

REVESTIDO COM PVC
C O R R I M Ã O E G U A R D A-C O P O E M
FERRO

ESTRUTURA METÁLICA:
COBERTURA DE GALPÃO E GARAGEM

ESTRUTURA PARA QUADRAS:

telanorte

Tapetes especiais para época de chuvas

Intervenções devem contar com a avaliação prévia de um
especialista e ser comunicadas ao síndico antes do seu início Há prédios residenciais que não possuem gerador de

energia e mesmo os que possuem o equipamento não
estão imunes a panes. Imagine uma situação em que a
energia elétrica do condomínio é cortada por algum motivo
e os moradores necessitem transitar por halls, corredores e
escadas no escuro e, para dificultar, em um momento de
emergência. Não seria uma tarefa fácil achar o caminho
correto às cegas, concorda?

É por uma questão de segurança que deve ser
instalada sinalização adequada em todas as áreas comuns
do prédio, externas e principalmente internas. As placas
devem ser preferencialmente fotoluminescentes, aquelas
que emitem luz sem precisar estar conectada a uma fonte
elétrica e por isso são visíveis mesmo numa situação de
falta total de energia.

Elas são peças fundamentais para indicar
equipamentos de segurança, direção das escadarias, rotas
de fuga, elevador mesmo na ausência de luz. Em estados
como São Paulo a exigência da sinalização em
condomínios residenciais e comerciais faz parte da
legislação estadual de prevenção e combate a incêndio no
(Decreto 56.819/2011).

Também é importante sinalizar outros ambientes de
uso comum do condomínio, como a sala da administração,
banheiros coletivos, sala de jogos, salão de festas,
academia, brinquedoteca, sala de cinema, espaço
gourmet, sauna e demais equipamentos que o prédio
venha a possuir.

Além da sinalização para facilitar a orientação dentro
do prédio, há algumas informações que precisam estar
explicitadas e à vista de moradores e visitantes, como a
proibição de se fumar nos ambientes internos, por
exemplo. Caso o condomínio conte com Circuito Fechado
de Televisão (CFTV), é necessário sinalizar isso, podendo
ser acrescentada a informação de que as imagens filmadas
no ambiente são confidenciais.

O síndico também deve estar atento ao cumprimento
das normas de sinalização para portadores de
necessidades especiais. Conforme a NBR 9050/2004, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) há três
formas de sinalização: visual, tátil e sonora. Elas se dividem
em quatro tipos – permanente, direcional, de emergência e
temporária; sob as formas de indicação visual de
acessibilidade (Símbolo Internacional de Acesso),
comunicação tátil (Braille e diferenças de texturas de
superfícies) e comunicação auditiva (sinalização sonora
padronizada) deverão aparecer: nos acessos principais; nas
circulações (horizontal e vertical); no mobiliário; nos
acessos de veículos na garagem; nas vagas para veículo.

As sinalizações táteis incluem informações em
batentes de portas, de elevadores, em corrimãos e rampas,
e sinalização tátil de alerta no piso, início e término de
escadas e rampas e junto à porta do elevador.

Sinalização de áreas
comuns deve ser

permanente

SEGURANÇA



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

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

CONTROLE DE ACESSO

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

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

�

�

�

�

�

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

Engenheiro Civil

José Fernandes da Nóbrega
CREA. 180406.669-9

IBAPE 182 / RN

Administração de Condomínios

Serviço de Síndico Profissional

Constituição de Condomínios
Av. Romualdo Galvão, 1966

Lagoa Nova - Natal\RN
www.bbcondominios.com.br

bbcondominios@gmail.com

(84) 3201-5959 3| |091-0049 8802-0084

NOVO
ENDEREÇO:

CONDOMÍNIOS

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.
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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

VENDAS - INSTALAÇÃO - MANUTE ÇÃON

Rua das Tulipas, 89 - Mirassol (em frente a árvore de natal)

Sistema de câmeras via internet

Alarmes residenciais e comerciais

Cercas elétricas e concertinas

Automação de portões

Interfones e vídeo porteiro

Portaria, ASG e jardinagem



88 Ano X - Edição - /201 - Natal/RN101 Dezembro 3

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


