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Água: o bem mais precioso que 
existe para a manutenção da vida 
humana, sendo o elemento compõe 
mais de 70% do nosso organismo. A 
água também ocupa a maior parte do 
planeta: 97,5% dela está nos oceanos 
(salgada), e apenas 2,5% distribuída em 
rios e lagos, calotas polares e outros 
reservatórios (doce). É justamente desta 
relativamente pequena porcentagem 
que depende a humanidade.

 No próximo dia 22 de março é 
celebrado o Dia Mundial da Água. O 
Brasil chegará a essa data enfrentando 
uma crise hídrica sem precedentes, com 
fa l t a  de  água  em impor tan tes 
reservatórios que abastecem grandes 
cidades como São Paulo, por exemplo. 
Tal situação crítica é consequência não 
apenas de fatores climáticos e falta de 
chuva, mas sobretudo culpa de uma má 
gestão por parte das autoridades e 
t ambém dos  maus  háb i t o s  da 
população.

 O momento de crise é também um 
b o m  m o m e n t o  p a r a  r e f l e t i r  e 
reconsiderar algumas condutas que 
favorecem o desperdício de água. É nas 
horas de dificuldade em que mais 
aprendemos com nossos erros e 
conseguimos superar nossas limitações. 

 M u i t o s  c o n d o m í n i o s  e s t ã o 
instalando sistemas de captação de 
água da chuva. Os condomínios, na sua 
condição de imóveis que abriga diversas 

famílias, podem ser condutores de boas 
ações de sustentabilidade e uso racional 
dos recursos hídricos. Algumas medidas 
s i m p l e s  p o d e m  t r a z e r  g a n h o s 
imensuráveis para o patrimônio e, 
sob re tudo ,  ao  me io  ambien te . 
Lembrando que, no caso de São Paulo, 
continua chovendo na cidade, porém 
e la  não  chega  ao  rese r va tór io 
Cantareira, que abastece a região. 

A l é m  d i s s o ,  o  s í n d i c o  e  o s 
condôminos devem estar atentos a 
infiltrações causadas por possíveis 
rupturas no encanamento. Essa água 
que está vazando é exemplo claro de 
desperdício. Como medida preventiva, 
o  i d e a l  é  q u e  s e  v e r i f i q u e 
periodicamente as condições dos 
encanamentos gerais dos edifícios, as 
bombas dos reservatórios, as torneiras, 
válvulas de vasos sanitários e canos de 
apartamentos, para ver se não há algum 
vazamento.

As medidas práticas emergenciais 
são de suma importância, porém 
também é válido fazer um investimento 
de longo prazo: conscientização. A 
mudança de hábitos não se dá do dia 
para a noite. Leva um tempo até que 
cada pessoa internalize um novo estilo 
de vida. Portanto é fundamental 
p r o m o v e r  u m a  c a m p a n h a  n o 
condomínio, com mensagens de 
incentivo à economia de água.
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SEGURANÇA (Redação com STJ)

Os sete pecados cometidos por porteiros

Vigilante, responsável e discreto. Essas 
são três das principais características que se 
busca em um porteiro. Ele é um profissional 
de suma importância para o condomínio e 
dentre suas funções estão: controlar o acesso 
a o  i n t e r i o r  d o  p r é d i o  e  r e c e b e r 
correspondências. Alguns maus hábitos 
podem colocar em xeque o serviço prestado 
por esse funcionário e, como consequência, 
trazer prejuízos ao condomínio. Elencamos 
nesse texto sete pecados cometidos por 
porteiros que devem ser abolidos. 

1º - Abandonar o posto de trabalho: Falta 
gravíssima. O porteiro jamais deve se 
ausentar da guarita durante seu turno. Nesse 
ponto, cabe fazer um contraponto: há 
ocasiões em que os próprios condôminos 
solicitam a ajuda do porteiro para alguma 
tarefa fazendo com que ele se afaste do posto 
de trabalho. Isso deve ser terminantemente 
proibido e os moradores devem ser 
conscientizados acerca dessa conduta errada. 

2º - Desatenção: Nesse pecado estão 
incluídos os hábitos de dormir durante 
expediente, assistir a televisão, ficar usando 
celular (para conversar ou navegar na 
internet), manter conversas prolongadas com 
condôminos ou outros funcionários. O 
porteiro deve estar sempre alerta e 
observando o que se passa ao seu redor, seja 
no lado externo do prédio ou em seu interior 
através do sistema de câmeras. 

3º - Liberar acesso de carros/pedestres 
indevidos: A cena é comum em alguns 
condomínios: um carro vai se aproximando da 
garagem e o portão já se abre sem que o 
motorista se identifique. Essa falha abre uma 
grande lacuna na segurança do prédio e pode 
colocar criminosos para dentro dele. O 

porteiro só deve liberar a entrada de veículos 
cadastrados ou quando o condômino 
autorizar expressamente a entrada de um 
visitante, especificando o nome dele e as 
características do carro. O mesmo se aplica 
aos pedestres: eles devem dizer o nome, 
aguardar que o porteiro interfone para o 
morador, e só depois da autorização a entrada 
é permitida. 

4º - Deixar garagem aberta: Um 
condômino saiu e se esqueceu de fechar o 
portão. O próprio porteiro abriu a entrada da 
garagem para algum veículo sair e se 
esqueceu de fechar. Está havendo retirada de 
lixo pela garagem. Essas são algumas 
situações em que se abre uma porta 
escancarada ao perigo externo. Para não 
deixar o prédio vulnerável, o porteiro deve ser 
extremamente cuidados com o portão da 
garagem. 

5º - Permitir a entrada de entregadores: 
Esse também é um pecado cometido 
juntamente a alguns condôminos que 
solicitam a subida do entregador, o que deve 
ser evitado. A encomenda deve ser entregue 
na portaria, onde deve permanecer até que 
alguém vá buscá-la.

6º - Falta de treinamento: Essa falha pode 
ser mais atribuída ao síndico que não investe 
num bom profissional. O porteiro deve ser 
orientado sobre o uso dos equipamentos que 
fazem parte das atribuições dele, sobre as 
regras do condomínio e também sobre como 
agir em emergências. 

7º - Fazer fofoca: Esse pecado não 
prejudica a segurança do prédio, mas é algo 
extremamente deselegante e reprovável. O 
porteiro deve zelar sempre pela discrição.

 INDICADORES / MÊS

* TR – Taxa Referencial; ** Débitos Federais; *** Unidade Padrão de Capital; (1) Rendimento no 1º dia do mês seguinte, para 
depósitos até 03/05/12; (2) Rendimento no primeiro dia do mês seguinte para depósitos a partir de 04/05/2012 – MP nº 567, 
de 03/05/2012. (3) Crédito no dia 10 do mês seguinte (TR + juros de 3 % ao ano). (4) Juro pela taxa Selic para pagamentos de 
débitos federais em atraso – no mês do pagamento, a taxa é de 1%; (5) Valores: R$ 810,00 e R$ 820,00, com vigência a partir 
deste mês; (6) Extinta pela Medida Provisória nº 1973/67, de 27/10/00 – último valor: R$ 1,0641; BTN + TR cheia – suprimido 
por ser título extinto pela Lei nº 8.177, de 01/03/1991, embora ainda existam alguns em circulação.
Fonte: Folha Online, Valor Econômico

Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Ano 12 meses

Poupança antiga (1)

Poupança (2)

TR*

TJLP

FGTS (3)

SELIC - Déb Fed (4)

UPC ***

UFESP

FCA / SP

UFM

Salário Mínimo

Salário Mínimo SP (5)

UFIR (6)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(R$)

(R$)

(R$)

(R$)

(R$)

(R$)

0,6043

0,6043

0,1038

0,42

0,3507

0,95

22,49

20,14

1,9619

121,80

724,00

810,00

0,5485

0,5485

0,0483

0,41

0,2950

0,84

22,49

20,14

1,9619

121,80

724,00

810,00

0,6058

0,6058

0,1053

0,42

0,3522

0,93

22,49

20,14

1,9619

121,80

724,00

810,00

0,5882

0,5882

0,878

0,46

0,3346

0,96

22,55

21,25

788,00

7,71

7,71

0,95

5,07

4,23

0,96

0,27

6,78

---

7,05

7,05

0,86

5,11

3,86

11,03

0,85

18,44

1,6994

108,66

8,84

---

---

QUALIDADE, AGILIDADE E SEGURANÇA

TERCEIRIZAÇÃO

www.nortesegurança.com.br Rua da Cruz, 322 - Bairro Nordeste - Natal/RN

3653-3060
3653-4401

Locação de mão de obra

• Agente de portaria 24;
• ASG;
• Jardineiro;
• Piscineiro;

• Supervisor;
• Copeiro;
• Gerente
   Condominial.

DicasDicasDicas

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.

AQUEÇA AQUEÇA a

ÁGUA
SUA PISCINA

utilizando o Gás Natural Canalizado

Entre em contato
conosco pelo telefone:

(84) 3204.8500
e solicite uma visita dos

nossos Engenheiros.

da
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Viver em sociedade consiste em um exercício 
constante de tolerância. O relacionamento com 
os entes familiares, amigos, colegas de trabalho, 
vizinhos e até mesmo a relação com aquelas 
pessoas com quem não mantemos convívio e nos 
falamos apenas por um instante requer tato, 
paciência e sabedoria para avançar ou retroceder 
quando necessário. 

 A convivência coletiva é uma condição 
inerente à vida de quem mora em condomínio, 
visto que - como o próprio nome sugere - trata-se 
de um patrimônio compartilhado. Habitar nesse 
tipo de moradia, porém, nem sempre é uma 
experiência pacífica, pois em muitas situações os 
interesses entre condôminos ou entre estes e o 
síndico se sobrepõem e o resultado é um só: 
conflito. 

 No início desse ano, a 10ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) impôs 
ao síndico de um prédio no município de 
Contagem o pagamento de indenização no valor 
de R$ 12 mil por danos morais, para quatro 

moradores, por abuso de suas funções frente ao 
condomínio.

Os moradores ajuizaram a ação alegando que 
o síndico os perseguia, aplicando multas indevidas 
e denegrindo sua imagem perante terceiros. Tudo 
começou após a realização de uma reforma na 
garagem do prédio. O orçamento inicial era de R$ 
5 mil, mas com o decorrer dos trabalhos passou de 
R$ 14 mil, o que levou os quatro condôminos a 
exigirem prestação de contas. 

A partir daí o síndico passou a aplicar as 
multas e a enviar cartas a todos os condôminos 
do prédio denegrindo a imagem deles. A juíza 
Marcela Oliveira Decat de Moura, da 4ª Vara Cível 
de Contagem, entendeu que houve ofensa aos 
moradores e estipulou o valor da indenização em 
R$ 3 mil para cada ofendido.

O síndico recorreu ao Tribunal de Justiça. A 
relatora, desembargadora Ângela de Lourdes 
Rodrigues, entendeu que “é devida indenização 
por danos morais pelo síndico que ultrapassa 
suas funções, aplica multas indevidas e expõe 

vexatoriamente os requerentes perante os 
demais condôminos”. A relatora observou que 
posteriormente as multas foram declaradas nulas 
pelo próprio síndico, em processo judicial.

“A conduta arbitrária do apelante ultrapassou 
os limites do aceitável pelo homem comum, 
causando lesão à personalidade dos requeridos”, 
afirmou a desembargadora. “A divulgação de 
'orientações' a todos os condôminos e em 
especial aos apelados, com ameaça de serem 
tomadas as medidas possíveis em lei, 'para que 
as autoridades judiciais evitem danos ou uma 
futura tragédia entre moradores' é suficiente para 
afetar a tranquilidade e violar a honra e boa fama 
dos requeridos junto aos demais condôminos”, 
concluiu.

 Em um condomínio os abusos devem ser 
evitados - tanto da parte do síndico quanto dos 
moradores - e, quando for o caso: combatidos. É 
preciso que cada um saiba quais são seus deveres 
e até onde vão seus direitos. Só assim é possível 
estabelecer um ambiente de paz.

COTIDIANO (Redação com TJMG)

A nem sempre pacífica convivência entre síndico e condôminos

Vivemos um momento histórico em que a 
internet está cada vez mais presente no nosso 
cotidiano e a vida assume tantos aspectos virtuais 
quanto reais. A troca de dados é intensa e 
constante, seja para trabalhar, estudar, resolver 
pendências burocráticas, comunicar-se ou 
mesmo para se divertir. O fato é que um grande 
número de pessoas gasta parte de seu dia ligado 
à rede, seja por necessidade ou vontade.

Com um mundo cada vez mais conectado, a 
oferta de sinal também aumentou e hoje já não é 
raro acessar internet livre em diversos tipos de 
estabelecimento como shoppings, lojas, 
restaurantes, clínicas, salões de beleza, escolas 
etc. Os condomínios empresariais aderiram à 
tendência há mais tempo e os residenciais se 
encaminham para o mesmo: a disponibilização 
de internet wi fi em toda a sua extensão ou pelo 
menos nas áreas comuns.

A novidade é empolgante e, caso seja 
proposta para os condôminos, deverá ter entre 
eles muitos defensores. No entanto, o síndico 

deve pesquisar e refletir bastante antes de se 
posicionar acerca do tema. Quais são os 
benefícios que esse investimento pode trazer? 
Quais são os contras? Que mudanças estruturais 
precisariam ser feitas para adequar o projeto? 
Esses são alguns pontos que devem ser 
ponderados antes de bater o martelo.

Algumas empresas de telefonia e internet já 
oferecem propostas de serviço para pessoas 
jurídicas, onde se encaixam empresas e 
condomínios. É importante se certificar de optar 
por uma velocidade alta, que seja capaz de 
atender a vários aparelhos simultaneamente.

Em segundo lugar, é necessário analisar a 
estrutura física onde se quer estabelecer a 
cobertura. O padrão wi fi não utiliza fios/cabos, a 
transmissão é feita por sinal de ondas 
eletromagnéticas. Assim sendo, para se ter 
acesso à internet através desse meio, o usuário 
deve estar portando um dispositivo móvel 
(laptop, smartphone, tablet) capaz de captar o 
sinal.

Também é necessário estar no raio de 
abrangência (geralmente em torno de 80 metros) 
de um ponto de acesso que estará emitindo as 
ondas (tecnicamente conhecido por hotspot). 
Obstáculos como paredes dif icultam a 
transmissão e podem prejudicar o acesso à 
internet. Então, quanto mais ampla for a área, 
melhor. Áreas de lazer e convivência são ideais. 
Cômodos fechados como academia, sala de 
vídeo, brinquedoteca, salão de festas podem 
necessitar de hotspots individuais, se houver 
interesse em cobrir também esses espaços.

Sanadas as dúvidas técnicas, é preciso 
refletir sobre as questões de segurança, pois a 
internet aberta oferece alguns riscos. Sendo de 
uso coletivo, não há registro que identifique as 
ações de cada usuário, o que facilita a conduta 
criminosa de pedófilos, hackers, estelionatários, 
dentre outros. Para evitar problemas, o ideal é o 
uso controlado da internet, com login e senha 
individual para cada condômino (um código por 
apartamento).  Dessa forma, é possível 
responsabilizar o provável infrator.

SEU CONDOMÍNIO (Redação com TJDFT)

WI FI no condomínio: uma boa ideia?

Administrando o seu bem estar!
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Ela se desdobra em várias para dar 
conta de todas as atividades do dia: 
trabalhar, cuidar da casa, dar atenção à 
família e... administrar o condomínio. Sim, 
cresce cada vez mais o número de mulheres 
que assumem o desafio de ser síndica. 
Muitas vezes, essa responsabilidade extra 
vem a se acumular com várias outras que 
ela já tem de desempenhar e aí é preciso 
muito jogo de cintura para fazer dar certo.

A psicóloga familiar Gerusa Carmen, 
57 anos, reflete sobre o papel da mulher na 
sociedade atual. “Nossas gerações 
passadas lutaram muito para dar às 
mulheres um nível de equidade com o 
homem, seja dentro de casa ou fora. E 
assim elas estão progressivamente 
conquistando seu espaço, chegando a 
ocupar cargos que eram tradicionalmente 
masculinos como militar, motorista e, 
inclusive, síndica de condomínio. Isso hoje 
não é grande novidade, mas um dia já foi”, 
comenta.

A própria Gerusa é um exemplo do 

tema abordado: a psicóloga mora no 

mesmo condomínio residencial em São 

Paulo há 24 anos e já foi responsável pela 

administração dele por algumas gestões. 

Apesar do tempo limitado, ela sempre 

p r o c u r o u  e s t a r  r e c i c l a n d o  s e u s 

conhecimentos e pagou do próprio bolso 

um curso de síndica no qual eram 

ministradas aulas diversas, de legislação à 

manutenção predial.

“Já exerci cinco mandatos de síndica e 

outras tantas vezes fiz parte do conselho 

fiscal. Eu sempre tive uma rotina muito 

corrida para cuidar dos meus filhos e 

também trabalhar fora de casa, porém 

sempre gostei de me envolver com as 

questões do condomínio, porque esse é um 

patrimônio que também é meu. Então
acho que eu, como dona, tenho
responsabilidades”, afirma.

Apesar de estar aposentada e
hoje ter mais tempo livre, Gerusa
diz que não pretende mais ser síndica,
por apresentar problemas de saúde
que limitam sua locomoção. A missão
foi assumida pela filha Betânia, de 25
anos, que neste ano de 2015 iniciou o
primeiro mandato. A mãe transmite
à filha os conhecimentos
adquiridos ao longo dos anos. 

“Na última eleição ela
espontaneamente colocou o nome
à disposição e ganhou. Eu nunca
influenciei nisso, foi uma decisão
dela, talvez por ter acompanhado
meus mandatos de perto. Mesmo
sendo jovem, minha filha é
muito respeitada pelos outros

moradores, pois ela praticamente cresceu 
nesse condomínio, é bacharela em Direito e 
também demonstra muita diplomacia para 
o diálogo. Então acho que une a vontade de 
fazer um bom trabalho por um patrimônio 
que também é dela e a competência de 
quem conhece os caminhos a serem 
seguidos”, conclui, orgulhosa, Gerusa.

8 de março: Dia da Mulher
A paixão pela sindicância passa de mãe para filha

ESPECIAL (Redação com TJGO)

Tapetes especiais para época de chuvas

www.bomtapetes.com.br
E-mail: fcm@bomtapetes.com.br
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Dia Mundial da Água alerta para o uso racional desse bem

A data 22 de Março de cada ano foi 
escolhida pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) para ser o Dia Mundial das 
Águas. Nesse ano em que o país enfrenta a 
maior crise hídrica das últimas décadas, a 
data especial servirá para reforçar o alerta 
contra o desperdício e sensibilizar as pessoas 
para um uso mais racional desse bem 
indispensável à vida.

Uma avaliação internacional também da 
ONU revelou que, se o desperdício continuar 
da maneira como está, 5,5 bilhões de 
pessoas poderão não ter acesso a água limpa 
em 2025. E, em 2050, apenas um quarto da 
população mundial vai dispor de água para 
satisfazer as suas necessidades básicas.

 Apesar de ocupar uma posição 
privilegiada em relação a recursos hídricos e 
ser possuidor de 12% de toda a água doce 
do planeta, o Brasil enfrenta hoje uma séria 
crise de abastecimento em várias regiões, 
colocando em cheque também a produção 
de energia hidrelétrica. Isso significa que, 
além de economizar água, é necessário 
também usar a energia elétrica com 
consciência.

 Diversos estados estão com a 

distribuição de água limitada, mas foi São 
Paulo que ganhou maior espaço nos 
noticiários nos últimos meses, por ser 
populoso e o centro econômico do país. 
Muitos condomínios modificaram sua 
dinâmica para fazer melhor uso da água. Os 
condôminos estão sentindo a própria rotina 
ser afetada, porém, via de regra, há um 
entendimento geral da importância e 
necessidade de se tomarem tais medidas.

 A estudante Elze Rodrigues, 
moradora de um residencial nos Campos 
Elíseos, apoia as medidas adotadas em seu 
prédio. “As locações da churrasqueira e do 
salão de festas estão suspensas até segunda 
ordem. Sempre que se faz uma lavagem da 
área comum ou garagem, é explicada a 
origem da água (da mina). Além disso, há 
avisos com recomendações para economizar 
água, alertando para o consumo máximo 
que o condomínio pode ter”, relata.

A crise hídrica aumentou a procura em 
busca de instalação de sistema de reuso de 
água da chuva, daquela oriunda de 
máquinas de lavar ou mesmo da água que 
escapa dos aparelhos de ar condicionado, 
por exemplo. Com um projeto hidráulico 

adequado, é possível recolher essa água que 
– apesar de não servir mais para o consumo 
humano – pode ser utilizada em outras 
atividades.

 De acordo com a NBR 13969/97 da 
ABNT, “no caso do esgoto de origem 
essencia lmente  domést ica  ou  com 
características similares, o esgoto tratado 
deve ser reutilizado para fins que exigem 
qualidade de água não potável, mas 
sanitariamente segura, tais como irrigação 
dos jardins, lavagem dos pios e dos veículos 
automotivos, na descarga dos vasos 
sanitários, dentre outros”.

 Além do reuso de água, outras 
medidas podem ser observadas: restringir o 
uso das áreas de lazer a apenas um ou dois 
dias na semana; vistoriar torneiras, bombas 
d'água e encanamentos para detectar e 
exterminar possíveis vazamentos; diminuir a 
pressão de vazão da água que chega às 
torneiras e, se possível, trocar as torneiras 
das áreas comuns pelos exemplares nos 
quais se empurra a válvula que libera água 
por alguns segundos ou as de sensor (onde a 
água só é liberada enquanto a mão está 
embaixo).

MEIO AMBIENTE *Andrea Mattos

A rotina de um condomínio é regida por 
regras e todos os que decidem vivem nele estão 
submetidos a elas. As infrações podem sofrer 
penal idades que vão de uma simples 
advertência a uma ação judicial. Um desvio que 
se encontra em um meio termo de gravidade 
pode ser punido com o pagamento de uma taxa 
que compense até certo ponto o “prejuízo” 
cometido ao coletivo, como forma de inibir a 
reincidência do fato.

Esse é o princípio da multa: mais que uma 
penalidade, ela tem um objetivo pedagógico, o 
de educar o condômino e conduzi-lo à 
obediência das regras. Nesse contexto, 
podemos dizer então que as multas são um “mal 
necessário” para a preservação da harmonia 
social e financeira do condomínio. 

Segundo o Artigo 1.336 do Código Civil 
Brasileiro, o condômino que não cumprir 
qualquer dos deveres estabelecidos nos incisos 
II a IV – que tratam da segurança, das 
obrigações enquanto condômino e da 
tranquilidade dos moradores –, “pagará a multa 
prevista no ato constitutivo ou na convenção, 
não podendo ela ser superior a cinco vezes o 
va lor  de suas contr ibuições mensais , 

independentemente das perdas e danos que se 
apurarem”.

No entanto outro aspecto importante está 
descrito no artigo seguinte (1.337): “O 
condômino ou possuidor que, por seu reiterado 
c o m p o r t a m e n t o  a n t i s s o c i a l ,  g e r a r 
incompatibilidade de convivência com os 
demais condôminos ou possuidores, poderá ser 
constrangido a pagar multa correspondente ao 
décuplo [10 vezes] do valor atribuído à 
contribuição para as despesas condominiais, até 
ulterior deliberação da assembleia."

Na hora de aplicar multas, cabe ao síndico 
exercitar o bom senso. Antes de multar ou 
advertir pela primeira vez, vale uma boa 
conversa com o condômino infrator, chamando-
lhe a atenção para o que está expresso no 
Regimento Interno e fazer um apelo para o 
cumprimento. Outro aspecto é ter certeza da 
infração, isto porque, muitas vezes, a 
informação pode chegar distorcida aos ouvidos 
do síndico – para tanto vale, novamente, o 
diálogo aliado à observação. 

Se não existem provas físicas, a exemplo de 
fotos e filmagens ou testemunhas, o melhor é 

repensar a punição. Se a situação for mais séria, 
pode-se reunir o Conselho, para que o morador 
apresente sua versão do fato, afinal, todos têm 
direito à defesa. É importante ressaltar o 
princípio da isonomia: todos devem ser tratados 
como igual, inclusive o síndico. Em nenhuma 
circunstância, pode ser aplicada uma postura 
para um e outra para outro.

As transgressões mais comuns:

• A traso  no  pagamento  de  taxa 
condominial;

• Barulho e incômodo à vizinhança;

• Problemas com vagas de garagem (Ex: 
estacionar na vaga de outra pessoa ou 
acumular entulhos na vaga);

• Danos a bens da edificação (cadeiras e 
mesas do salão de festas, playground, 
elevadores);

• C r i a n ç a s  b r i n c a n d o  e m  l o c a l 
inapropriado.

ADMINISTRAÇÃO

Multa: uma penalidade necessária

(Redação com TJMS)



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

PINTURA PREDIAL / REFORMAS

INDIVIDUALIZAÇÃO/ÁGUAADMINISTRADORAS

SEGURANÇA ELETRÔNICA

CONTROLE DE ACESSO

www.nortesegurança.com.br
Rua da Cruz, 322 - Bairro Nordeste - Natal/RN

QUALIDADE, AGILIDADE E SEGURANÇA

2030-1604|2030-1607
Distribuidora de equipamentos de Segurança Eletrônica

SINDICATO PATRONAL

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Layout
Criação e

Arte Final de:

Luciano Almeida
Designer Gráfico

QUALIDADE, AGILIDADE E SEGURANÇA

TERCEIRIZAÇÃO

www.nortesegurança.com.br Rua da Cruz, 322 - Bairro Nordeste - Natal/RN

3653-3060
3653-4401

Locação de mão de obra

• Agente de portaria 24;
• ASG;
• Jardineiro;
• Piscineiro;

• Supervisor;
• Copeiro;
• Gerente
   Condominial.

SEGURO CONDOMÍNIO

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: (84) 2226.6968 -  E-mail: benebrito08@gmail.com

Tudo para o seu condomínio

Implantação condominial
Material de limpeza e piscinas 
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www.potigas.com.br

COM O GÁS NATURAL VOCÊ PODE MUITO MAIS...

www.potigas.com.br

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 - Neópolis - 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 DISTRIBUIÇÃ O D A POTIG AS E STÁ EM CONSTANTE EXPANSÃO.
VERIFIQUE  A DISPONIBILID ADE PARA A SUA REGIÃO, ENTRE EM CONTATO CONOSCO.

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
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.

Seu condomínio merece
o gás natural canalizado.
O combustível da modernidade!

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

Gás Natural


