
COMODIDADE

LIGUE E AGENDE UMA VISITA SEM COMPROMISSO: 3204.8500

COM O GÁS NATURAL VOCÊ TEM MUITO MAIS...

3.000 exemplares

Ano X - Edição - 201 - Natal/RN - www.jornaldosindico.com.br/natalI 112 Novembro de 4

ESPECIAL

Dia do Síndico:
o líder do
condomínio
é celebrado
em 30 de
novembro

Dia do Síndico:
o líder do
condomínio
é celebrado
em 30 de
novembro

Página 3Página 3



e-mail: natal@jornaldosindico.com.br
site: www.jornaldosindico.com.br

2

FRANQUEADOS

IMPRESSÃO
UNIGRÁFICA - 3272-2751

O JORNAL DO SÍNDICO não se
responsabiliza por conceitos e idéias
em artigos assinados ou em matérias
pagas. Proibida a reprodução sem
autorização por escrito da PUBLIK
EDITORA LTDA.

ARARAQUARA – SP
Araraquara@jornaldosindico.com.br

ARACAJÚ -SE
aracaju@jornaldosindico.com.br

BAIXADA SANTISTA – SP
baixadasantista@jornaldosindico.com.br

BELO HORIZONTE – MG
belohorizonte@jornaldosindico.com.br

BELÉM – PA
belem@jornaldosindico.com.br

BRASÍLIA – DF
brasilia@folhadosindico.com.br

CAMPINAS – SP
campinas@jornaldosindico.com.br

CURITIBA – PR
Curitiba@jornaldosindico.com.br

FORTALEZA – CE
fortaleza@jornaldosindico.com.br

GRANDE ABC – SP
grandeabc@jornaldosindico.com.br

JOINVILLE – SC
Joinville@jornaldosindico.com.br

LONDRINA – PR
Londrina@jornaldosindico.com.br

NATAL – RN
natal@jornaldosindico.com.br

Fones: 84  8826.3970 / 3086.9884
CÁCIA GOMES

NITERÓI – RJ
niteroi@jornaldosindico.com.br

OSASCO – SP
osasco@jornaldosindico.com.br

RECIFE – PE
recife@jornaldosindico.com.br

RIO DEJANEIRO – RJ
riodejaneiro@jornaldosindico.com.br

SALVADOR- BA
salvador@jornaldosindico.com.br

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP
saojosedoscampos@jornaldosindico.com.br

SÃO PAULO- SP
saopaulo@jornaldosindico.com.br

SOROCABA – SP
Sorocaba@jornaldosindico.com.br

Autorizado pela Publik Editora Ltda
Para uso da marca.
Publicação mensal

Tiragem: 3.000 exemplares
Exemplar avulso R$ 4,50

FUNDADOR: Aroldo de Lima Marcelo
EDITOR NACIONAL: Átila Gadelha Marcelo

Cecília Lima 3268 DRT/PB-REDAÇÃO:
Cácia Gomes:COMERCIAL

Ano X - Edição - 201 - Natal/RNI 112 Novembro de 4

Nossa MensagemNossa Mensagem
Por Cecília Lima

DIAGRAMAÇÃO
Luciano Almeida: 9992.4968

grafipelrn@bol.com.br

Na data 16 de novembro é lembrado o
Dia do Não Fumar. O tabagismo é um hábito
nocivo à saúde não apenas dos milhões de
fumantes que há no mundo, mas também
das pessoas que vivem ao seu redor e
sofrem danos passivamente. Esse tema no
contexto dos condomínios é abordado
nesta edição do Jornal do Síndico.

Estudos demonstram que as políticas
de desincentivo ao cigarro têm surtido efeito
positivo. Este ano, o Ministério da Saúde
divulgou decréscimo no número de
fumantes: a parcela de brasileiros com
mais de 18 anos que fumam
caiu de 15,7% em 2006
para 11,3% em 2013.
Isso representa uma
redução de 20% no
consumo de tabaco
por brasileiros num
período de seis
anos.

O cerco aos
fumantes tem se
fechado no Brasil
desde que vários
estados e capi ta is
começaram a decretar leis
antifumo, a exemplo da Lei
nº13.541 de 2009 que proíbe no
estado de São Paulo o consumo de cigarros
em ambientes de uso coletivo, públicos e
privados.

As limitações deverão se intensificar
em todo o país até o final de 2014. Em
cumprimento à regulamentação da Lei
Antifumo nacional, será proibido fumar em
ambientes fechados em todo o Brasil -
inclusive em fumódromos - a partir de
dezembro, segundo o Ministério da Saúde. A

proibição inclui as áreas comuns dos
condomínios.

S e a n t e s h a v i a a p e n a s u m a
“orientação”, hoje o que existe é uma
proibição de se fumar na portaria, hall social,
hall dos apartamentos, salão de festas, salão
de jogos, garagens, guarita, corredores,
elevador, escadaria, churrasqueiras, piscina,
sauna, refeitório dos empregados, banheiro
coletivo ou lavabo coletivo.

Em virtude disso, o síndico deve se
esforçar para informar a norma aos seus

condôminos e sensibilizá-los para a
obediência à mesma. A

informação de proibição de
fumo no condomínio

deve ser repassada
a o s m o r a d o r e s
através dos canais
de comunicação
mantidos (carta,
e m a i l , b o l e t o
b a n c á r i o ,
assembleia etc) e

estar visivelmente
afixada em forma de

cartazes nos espaços de
uso coletivo.
A norma é considerada

radical para alguns e adequada por
outros. A concepção varia de acordo com o
grau de incômodo de cada um. Há não
fumantes que não se sentem agredidos pelo
vício alheio, mas também há pessoas com
alergia à fumaça ou que simplesmente não
querem ter contato. O fato é que existe uma
regulamentação e o condomínio deve se
adequar às restrições impostas por lei.
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Dia do Síndico: o líder do condomínio é celebrado em 30 de novembro

Por Cecília Lima

O perfil do síndico de condomínio tem
sofrido alterações, acompanhando as mudanças
na sociedade de seu tempo. Se no passado a
maioria dos ocupantes do cargo era composta de
senhores aposentados, hoje percebemos uma
maior variedade de indivíduos de várias faixas
etárias, incluindo não apenas homens, mas
também mulheres (no comando em cerca de 30%
dos condomínios).

Os síndicos também estão mais ocupados
que antigamente, pois fazem parte da população
economicamente ativa. Pesquisa realizada pela
Lello Condomínios neste ano em São Paulo
apontou que a profissão mais comum entre os
síndicos é a de empresário com 14% do total, em
segundo lugar vêm os administradores de
empresas ou economistas com 13%, seguidos
pelos advogados com 9%. Por último estão: 6%
de aposentados, 5% de engenheiros, 4% de
comerciários e 3% de professores.

Em menção ao Dia do Síndico celebrado
neste mês de novembro, o Jornal do Síndico
ouviu a opinião de três gestores sobre que
característica não pode faltar a um bom
administrador de condomínio.

O professor universitário aposentado,
Gilberto Lins, morador do município litorâneo de
Cabedelo (PB) é veterano na sindicância, já foi
administrador por seis mandatos, somando suas
passagens por dois prédios residenciais. “A meu
ver, o que não pode faltar no síndico é o
compromisso. Ele não pode deixar os assuntos do
condomínio em segundo plano, ser negligente ou
preguiçoso. Já que dispôs seu nome ao cargo,
deve exercê-lo como se deve ou então abdicar
para outra pessoa mais interessada”, opina.

Para a funcionária pública Maria Cristina
Lemos, moradora de Olinda (PE), a característica
fundamental para o bom síndico é a organização.
“A gestão de um condomínio, por menor que ele
seja, envolve muitos documentos, prazos, contas
a pagar, vistorias, dentre outras obrigações.
Então, se o síndico não organizar bem isso, a
administração é prejudicada. Há vezes em que o
síndico termina prejudicando o condomínio não
por má fé, mas por não manter as coisas sob
rédeas curtas”, comenta a síndica, que está
finalizando seu segundo mandato.

Em Brasília (DF), a síndica de primeira
viagem Madalena Leite, empresária, enfrenta
dificuldades para conciliar conflitos entre
moradores de seu condomínio horizontal. “Com
base em meus poucos meses de experiência,
acho que as principais qualidades que o síndico
deve ter é jogo de cintura e paciência para lidar
com os conflitos de interesses entre os
moradores. É preciso ter um certo dom de
apaziguamento para mediar desentendimentos e
evitar que se tornem brigas maiores. Tenho
exercitado isso em minha gestão e acredito que
deve ser algo com que todo síndico se depare
pelo menos uma vez”, relata.

Perfil do gestor vem se modificando ao longo dos anos, confira quais são as qualidades indispensáveis ao bom síndico

Administrando o seu bem estar!

Dedetização
Para evitar as temíveis
pragas urbanas – ratos,
baratas, formigas, cupins
– é necessário dedetizar o
condomínio a cada seis
meses e, para garantir um

serviço eficaz e sem colocar em risco a saúde dos
condôminos e seus animais de estimação, é importante
saber selecionar uma boa empresa especializada nisso.
Cuidados com a mistura do veneno e qualidade dos
produtos, tipos de combate, garantia do serviço, cheiros
dos produtos e manchas, cuidados com animais, idosos,
crianças e alérgicos são
assuntos fundamentais a
serem discutidos com a
empresa contratada.
Condomínios onde há
crianças menores de 6
anos, pessoas alérgicas
ou idosos requerem
cuidado especial com
aplicação de linhas de

produtos de dedetização menos agressivos. Apesar de
mais caros, são essenciais para o bem estar desse
público. O síndico deve avisar a empresa sobre a faixa
etária das pessoas que frequentam o local a ser
dedetizado.

Extintores de incêndio
Os ext in to res de incênd io são
equipamentos imprescindíveis dentro de
um condomínio e podem fazer grande
d i f e r ença em
uma situação de
e m e r g ê n c i a ,
portanto devem
es ta r s empre
p r o n t o s p a r a
serem acionados. A orientação básica do regulamento
da ABNT para extintores à base de espuma química e
carga líquida é de que as recargas sejam feitas
anualmente, mesmo quando o manômetro indicar
carga cheia. Além da recarga, há casos em que os
serviços acabam se estendendo, com a inclusão de troca
de lacre – indicada num período máximo de cinco anos

– e a pintura.
É importante que o síndico esteja atento à reputação da
empresa contratada para o serviço de manutenção e
desconfie sempre de orçamentos muito mais baratos
que a média do mercado. Isso pode significar golpe! Há
empresas que apenas trocam a etiqueta do extintor.
Nesses casos, deve-se procurar o órgão de defesa do
consumidor local.

Energia solar
Com queda dos preços observada nos últimos anos,
os painéis de energia solar estão se tornando cada vez
mais acessíveis e já são uma alternativa a ser
considerada para reduzir o consumo de energia
elétrica. Esse tipo de energia limpa e ecologicamente
sustentável pode ser aplicado para o aquecimento de
piscinas e resulta em uma economia de até 80% nas
despesas em comparação ao aquecimento elétrico.
O aquecimento solar funciona a partir de coletores de
energia desenvolvidos em materiais termoplásticos,
que proporcionam grande durabilidade ao produto e
também grande eficiência para captar a energia
térmica do sol e transmitir o calor para a água que flui

Dicas
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Condômino isolado não tem legitimidade
para requerer prestação de contas

LEGISLAÇÃO

O condômino, isoladamente, não tem
legitimidade para propor ação de prestação de
contas, pois a obrigação do síndico é prestar
contas à assembleia, nos termos da Lei
4.591/64. A decisão é da Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar
em outubro recurso de um condomínio contra o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
restabeleceu sentença que extinguiu a ação por
considerar que a autarquia não tinha
legitimidade para propor a demanda.

Proprietário de lojas no prédio, o INSS
ajuizou ação de prestação de contas na qual
ped iu que o condomín io fo rneces se
documentação relativa às despesas realizadas
com aquisição e instalação de equipamentos de
prevenção e combate a incêndios e com serviços
de modernização de um dos elevadores.

Ilegitimidade
Em primeiro grau, o processo foi extinto sem

julgamento de mérito, ao fundamento de que a
autarquia previdenciária não teria legitimidade
ativa. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
(TJRJ) anulou a sentença.

Segundo o TJRJ, toda pessoa que efetua e
recebe pagamentos por conta de outrem tem o
dever de prestação de contas, e “qualquer
condômino detém legitimidade ativa para exigir
do condomínio prestação de contas a ele
pertinente”.

Inconformado, o condomínio recorreu ao

STJ sustentando que o INSS, na qualidade de
condômino, não tem legitimidade ativa para a
ação.

Vedação legal
Ao analisar a questão, o relator, ministro

Villas Bôas Cueva, destacou que a Lei 4.591
estabelece que compete ao síndico prestar contas
à assembleia dos condôminos. No mesmo
sentido, o artigo 1.348, inciso VIII, do Código
Civil dispõe que compete ao síndico, entre outras
atribuições, prestar contas à assembleia,
anualmente e quando exigidas.

“Assim, por expressa vedação legal, o
condômino não possui legitimidade para propor
ação de prestação de contas, porque o
condomínio, representado pelo síndico, não
teria obrigação de prestar contas a cada um dos
condôminos, mas a todos, perante a
assembleia”, afirmou o relator.

Segundo o ministro, o condômino não pode
se sobrepor à assembleia, órgão supremo do
condomínio, cujas deliberações expressam “a
vontade da coletividade dos condôminos sobre
todos os interesses comuns”.

“Na eventualidade de não serem prestadas
as contas, assiste aos condôminos o direito de
convocar assembleia, como determina o artigo
1.350, parágrafo 1°, do Código Civil”, acrescentou
o relator. Por essa razão, torna-se inviável ao
condômino, isoladamente, exigir a prestação de
contas, que deve ser apresentada à coletividade.

(Redação com STJ)

“Na eventualidade de não
serem prestadas as contas,
assiste aos condôminos o direito
de convocar assembleia, como
determina o artigo 1.350,
parágrafo 1°, do Código Civil”

DicasDicas

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 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

Tudo para o seu condomínio

Implantação condominial
Material de limpeza e piscinas
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O tabagismo faz parte da rotina de cerca
de um terço dos adultos ou 1,2 bilhão de
pessoas no mundo. A lém das vár ias
consequências nocivas à saúde advindas do
vício em nicotina, o hábito de fumar cigarros
também tem repercussões no cotidiano das
pessoas seja em seu ambiente doméstico, de
trabalho ou lazer.

O cerco aos fumantes tem se fechado no
Brasil desde que vários estados e capitais
começaram a decretar leis antifumo, a exemplo
da Lei nº13.541 de 2009 que proíbe no estado
de São Paulo o consumo de cigarros em
ambientes de uso coletivo, públicos e privados.

As limitações deverão se intensificar em
todo o país até o final de 2014. Em cumprimento
à regulamentação da Lei Antifumo nacional,
será proibido fumar em ambientes fechados em
todo o Brasil - inclusive em fumódromos - a
partir de dezembro, segundo o Ministério da
Saúde.

Com a nova regra, fica proibido o uso de
cigarro, cigarrilha, charuto, cachimbo e outros
produtos do gênero em locais de uso coletivo -
público ou privado. Estão vetados inclusive os
narguilés. A proibição é válida para hall e
corredores de condomínios, restaurantes e

clubes. Segundo o governo, fica vetado
o uso em ambientes parcialmente
fechados por uma parede, teto e até
mesmo toldo.

Se no passado a restrição ao
cigarro em áreas comuns do prédio era
uma medida para viabilizar melhor
convivência entre os condôminos, hoje
trata-se de uma proibição prevista em lei.
Em virtude disso, o síndico deve se
esforçar para informar a norma aos seus
condôminos e sensibilizá-los para a
obediência à mesma.

A informação de proibição de fumo no
condomínio deve ser repassada aos moradores
através dos canais de comunicação mantidos
(carta, email, boleto bancário, assembleia etc) e
estar visivelmente afixada em forma de cartazes
nos espaços de uso coletivo.

Por “áreas restritas” compreende-se:
pórtico, portaria, hall social, hal l dos
apartamentos, salão de festas, salão de jogos,
garagens, guarita, corredores, elevador,
escadaria, churrasqueiras, piscina, sauna,

refeitório dos empregados, banheiro coletivo,
lavabo coletivo e demais áreas de uso comum
total ou parcialmente fechada.

O uso de cigarros é permitido dentro da
propriedade do condômino, sua unidade
residencial. Não há proibição em relação ao
fumo dentro do apartamento, mas o bom senso
deve ser considerado: fumar em varandas ou
próximo a janelas pode levar a fumaça a outros
apartamentos. Em nome da boa convivência, os
moradores fumantes devem evitar isso.

Lei Antifumo é válida para áreas comuns do condomínio

COTIDIANO

No condomínio

Tapetes especiais para época de chuvas

www.bomtapetes.com.br
E-mail: fcm@bomtapetes.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:
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Má conservação de fachada desvaloriza o imóvel

SEU CONDOMÍNIO

A fachada de um prédio é o seu cartão de
visitas, afinal essa é a primeira visão que se tem
dele. Se levarmos em consideração o dito
popular de que “a primeira impressão é a que
fica”, é possível afirmar que o aspecto externo
de um condomínio é fundamental para elevar o
seu valor, assim como sua depredação irá
desvalorizá-lo.

A desvalorização de uma unidade
residencial situada em um condomínio cuja
fachada está mal conservada pode chegar a
10%, é o que sugere, o vice-presidente do
Sindicato da Habitação do Rio (Secovi – Rio),
Leonardo Schneider. Deste modo, ainda que
mantenha um apartamento em per feitas
condições, o proprietário pode ter sua
expectativa de venda prejudicada pela área
externa do prédio.

O mesmo se aplica a condomínios
comerciais. A aparência do edifício pode causar
tanto um aspecto positivo quanto negativo para
o visitante que chega até ele em busca de um
serviço ou comércio ali ofertado.

Em virtude disso, o investimento

financeiro em preservação e embelezamento da
fachada do condomínio deve ser um objetivo
comum entre condôminos e síndico, pois todos
ganham com a valorização do imóvel. O Jornal
do Síndico ressalta que a manutenção e a
conservação das fachadas devem ser sempre
orientadas por um engenheiro credenciado ao
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
(Crea).

Por “fachada”, compreende-se toda a
área externa que compõe o visual do
condomínio: paredes, sacadas, janelas,
esquadrias, portas e portões de entrada e saída.
A revisão da fachada deve constar como ponto
essencial na administração de qualquer síndico
e ser feita a cada três anos, no mínimo. Caso o
condomínio esteja localizado em uma área que
acelera o desgaste (zona com muita poluição ou
maresia, por exemplo), é aconselhável que o
check up seja feito com uma periodicidade mais
curta, a cada dois anos.

Em uma inspeção minuciosa, deve ser
observado se há oxidação nas estruturas
metál icas que compõem a fachada, o

rejuntamento entre as pastilhas cerâmicas ou
placas de granito estão em bom estado ou se
estão causando algum tipo de infiltração, as
fendas de dilatação estão com rachaduras e se
há atividade de parasitas (cupins, formigas,
fungos).

Os serviços prestados pelas empresas de
manutenção variam de acordo com as
necessidades do condomínio detectadas em
uma avaliação prévia e podem incluir:
hidrojateamento ou escovação manual (para
limpeza de lodo, manchas, poeira e outras
impurezas), exame de percussão (para
identificar pontos ocos na argamassa), pintura e
impermeabilização da tinta ou rejunte,
polimento, reparos no reboco etc.

Não vale a pena economizar nessa situação,
pois o barato pode sair caro. O valor de uma
manutenção completa varia de acordo com os
padrões da fachada e principalmente do seu
tamanho. Quanto maior o intervalo entre uma
manutenção e outra, mais problemas precisarão
ser solucionados, o que implica em mais custos a
serem arcados.



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

SINDICO PROFISSIONAL

SINDICATO PATRONAL

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

SEGURANÇA ELETRÔNICA

PINTURA PREDIAL / REFORMAS

INDIVIDUALIZAÇÃO/ÁGUA

ADMINISTRADORAS CONTROLE DE ACESSO

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

Pintura predial
Inst. elétrica e hidráulicas
Revestimento de fachadas
Impermeabilizações
Reformas e ampliações
Projetos de engenharia

Pintura predial
Inst. elétrica e hidráulicas
Revestimento de fachadas
Impermeabilizações
Reformas e ampliações
Projetos de engenharia

Fone/Fax: (84) 3213.6001 / 9402.7901Fone/Fax: (84) 3213.6001 / 9402.7901
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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- - - -
- - - - ó - - -Lagoa Nova Lagoa Seca Morro Branco Ne polis Petropolis Ponta Negra Potengi
- - - - - - -Ribeira Rota do Sol Santa Catarina San Vale Tirol Via Costeira PARNAMIRIM:
Emaús Nova Parnamirim Abolição Nova Betânia Santo Antônio- - - - .MOSSORÓ:

A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA POTIGAS ESTÁ EM CONSTANTE EXPANSÃO.
VERIFIQUE A DISPONIBILIDADE 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


