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Nossa MensagemNossa Mensagem

A boa convivência é
algo que se constrói a partir
de um elemento primordial: o
respeito. Depois dele vêm a
educação, a simpatia, a
c a m a r a d a g e m , a
solidariedade e outras boas
maneiras que torna mais
agradável a divisão de um
espaço em comum.

Podemos dizer que o
respeito vem em primeiro
lugar, pois é ele que abre caminho para todo o
resto. Saber obedecer os limites do outro e colocar-
se em seu lugar, quando necessário, é fundamental
para a vida em coletividade.

É exatamente a ruptura desta premissa do
respeito que causa os grandes conflitos em um
condomín io . Mui ta gente esquece seu
apartamento, escritório ou casa (dependendo do
tipo de condomínio) está localizado em um
patrimônio coletivo e que, portanto, deve obedecer
às normas que regem a convivência no mesmo.

Para não errar na conduta ou cometer
excessos, algumas perguntas-chave são muito
úteis na hora da reflexão: Estou incomodando ou
prejudicando alguém? Eu gostaria que fizessem
isso comigo? Como eu reagiria se alguém burlasse
as regras do condomínio enquanto eu me esforço
para cumpri-las?

Em nossa matéria da sessão “Cotidiano”
des te mês abordamos essas ques tões ,
especificamente tratando de malefícios ou
constrangimentos causados por visitantes. Os
condôminos são diretamente responsáveis por
quem colocam dentro do condomínio.

Reclamações envolvendo visitantes não são
novidades para a maioria dos síndicos. O
“forasteiro” que estacionou na vaga de um
morador ou o visitante que danificou algum
equipamento de uso comum do prédio são
exemplos de situações comuns.

D e a c o r d o c o m o
advogado Carlos Samuel de
Oliveira Freitas, consultado
por nossa reportagem, o ônus
de qualquer dano causado
po r um v i s i t an te é de
responsab i l i dade lega l
imediata do proprietário do
imóvel, ainda que o local
e s t e j a s e n d o t e m p o -
rariamente ocupado por um
inquilino.

Em caso de locação, o inquilino – por força
da Lei do Inquilinato (lei 8.245) – tem por
obrigação respeitar e acatar as normas internas do
condomínio, como prevê o artigo 23 desta lei no
seu inciso X: “Cumprir integralmente a convenção
de condomínio e os regulamentos internos”.

O b v i a m e n t e , c o m b o m s e n s o e
maleabilidade é possível repassar a advertência ou
multa (se for o caso) ao ocupante do imóvel, ou até
mesmo ao visitante inconveniente. Para evitar
problemas dessa natureza, é importante informar
o locatário, morador, hóspede ou qualquer pessoa
que freqüente seu imóvel, das regras e obrigações
constantes da convenção e do regulamento
interno do condomínio.

Neste ponto, o síndico deve agir. É obrigação
dele levar ao conhecimento dos ocupantes de
todas as unidades – seja ele proprietário ou não –
todas as normas quem regem o condomínio,
sobretudo as que dizem respeito sobre entrada,
tráfego e saída de visitantes.

É importante que todos os condôminos
disponham de uma cópia da Convenção e do
Regimento Interno. Essas cópias devem ser
entregues a cada novo condômino que chegar.
Assim, a alegação de desconhecimento das regras
se torna totalmente inválida. Prezar pelo respeito
ao próximo continua sendo a principal regra da
boa convivência.

DESENTUPIMENTO E DEDETIZAÇÃO

(84) 3084.9000
8806-1000
Ligou, chegou!Deus seja louvado!

Técnicos especializados
sem quebrar pisos e paredes
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gordura e ramal de esgoto
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26 anos de experiência
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Por Cecília Lima
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Serviços:

Playgrounds devem obedecer regras da ABNT
Outubro é o mês em que se

comemora o Dia das Crianças (12/10), o
que nos faz lembrar de dar uma atenção
especial às áreas comuns destinadas a
elas dentro do condomínio. Crianças
precisam de espaço para desenvolver a
coordenação motora e sociabilidade. Por
isso, áreas de lazer infantis são muito
bem-vindas em residenciais com muitos
pequenos.

Brincadeiras ao ar livre e atividades
em grupo são fundamentais para que a
garotada descarregue as energias sem
precisar sair dos limites do condomínio. O
playground – ou parquinho – é, talvez, a
parte preferida da maioria. No entanto,
caso não esteja de acordo com as normas
de segurança e recebendo manutenções
periódicas, esse equipamento pode
causar acidentes até fatais. Portanto,
prevenção e vigilância constante são
garantias de diversão saudável.

No ano passado, a Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
atualizou as disposições que versam
sobre a instalação e manutenção desse
tipo de equipamento. Trata-se dos
códigos de NBR nº 14.350-1 e nº 14.350-
2, leitura obrigatória para o síndico de
condomínio. A cartilha indica como deve
ser um playground: os ângulos dos
brinquedos, fixação, tipos de piso e
materiais adequados como plástico, aço
ou ferro galvanizado e com pintura
atóxica e madeira tratada.

Pelas normas, todo playground deve
ter um livro de inspeção e passar por

inspeção de um especialista que emitirá
um laudo técnico anualmente. Além
desta, não devem ser descartadas as
verificações de rotina, para testar a
resistência e inexistência de ferrugem no
material.

Devem ser priorizados brinquedos
com cantos arredondados, coloridos com

tintas atóxicas, montados com parafusos
galvanizados (que não enferrujam) e
embutidos. O parquinho deve ser
instalado em um local amplo e arejado,
que garanta pelo menos 1,80m de
circulação ao redor de toda extenção do
playground.

O playground jamais deve ser
colocado sobre o asfalto ou concreto, nem

mesmo com grama sintética. A grama,
com muita gente circulando, rapidamente
se torna seca. O ideal é utilizar areia em
uma profundidade mínima de 30cm. Deve
ser usada sempre areia fofa, para
absorver o impacto de quedas.

É importante proibir o consumo de
alimentos em cima desta areia, pois os

r e s t o s p o d e m a t r a i r a n i m a i s
transmissores de doenças. Para mantê-la
limpa, existe no mercado um produto
específico para a esterilização da areia. A
fórmula descontamina a areia da
presença de vermes e fungos que
costumam atacar a pele.
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Unidade externa pode ser instalada
na caixa do ar condicionado

O edifício Copan é um dos condomínios
mais conhecidos da capital paulista não apenas
por ter sido projetado pelo renomado arquiteto
Oscar Niemeyer, mas também por suas
dimensões. São 1.160 apartamentos
distribuídos em seis blocos, e uma população
composta por aproximadamente dois mil
moradores. Com tanta gente, não é de se
surpreender que haja um grande fluxo de
visitantes entrando e saindo do prédio.

Toda essa movimentação de “estranhos”
pode trazer alguns transtornos. Em maio deste
ano, uma moradora do Copan recebeu uma
multa de R$ 678,00 do condomínio e o motivo
foi o fato de um casal ser flagrado fazendo sexo
nas escadas que dão acesso ao terraço. Os
desinibidos em questão eram visitantes da
condômina. A moradora alegou que o casal
entrou no edifício com autorização, porém não
desceram no andar da amiga, mas no último do
prédio. Mesmo assim, a multa foi aplicada.

O condômino, seja ele proprietário ou
inquilino, tem por obrigação respeitar as
normas, a convenção e o regulamento interno
do condomínio. O mesmo vale para as pessoas
que com ele residem, ou se hospedam. Todos
têm igual obrigação e, se assim não acontecer, o
p r o p r i e t á r i o d o i m ó v e l d e v e s e r
responsabilizado pelos atos ou omissões de seu
hóspede ou qualquer morador a qualquer título
na sua residência, é o que explica o advogado
atuante na área de Direito Imobiliário, Carlos
Samuel de Oliveira Freitas.

“A pessoa sendo proprietária e constando
o seu nome no registro de imóveis é a
responsável por quem coloca dentro do
condomínio. Para evitar problemas dessa
natureza, é importante informar o locatário,
morador, hóspede ou qualquer pessoa que
freqüente seu imóvel, das regras e obrigações
constantes da convenção e do regulamento
interno do condomínio. As atitudes em
desacordo com as normas serão sempre de

responsabilidade do condômino e, se for o
caso, as penalidades repassadas a quem as
causou. Ou seja, no caso de atitudes indevidas
do morador, quem lida com as dívidas causadas
é ele”, orienta Carlos Samuel Freitas.

Em caso de locação, o inquilino – por
força da Lei do Inquilinato (lei 8.245) – tem por
obrigação respeitar e acatar as normas internas
do condomínio, como prevê o artigo 23 desta
lei no seu inciso X: “Cumprir integralmente a
convenção de condomínio e os regulamentos
internos”. Por ser norma legal, não se admite
alegar desconhecimento, independentemente
de estar ou não especificado no contrato, o
responsável pelos danos é o proprietário, afinal,
o imóvel está em seu nome. Porém o
pagamento poderá e deverá ser repassado ao
inquilino, por ele ser o causador.

De acordo com o advogado, os incidentes
de danos ou constrangimentos causados por
visitantes são pouco comuns e eventuais.
“Quando ocorre, o condômino é e sempre será
compelido a reparar, uma vez que o dano é
originado por pessoa trazida ao condomínio por
seu intermédio, não cabendo aos demais
condôminos arcarem com o pagamento dos
reparos provocados por terceiros estranhos. Em
alguns casos, o próprio convidado arca com as
despesas. É tudo uma questão de bom senso e
diálogo”, comenta. Freitas acrescenta que caso
a situação não seja decidida de maneira
“amigável”, o condômino poderá vir a ser
cobrado judicialmente pelos estragos
provocados por si ou seus visitantes.

Para Carlos Samuel, a conduta ideal seria
que o visitante não transitasse pelo condomínio
sem estar acompanhado do condômino
anfitrião. “Essa postura se torna importante,
inclusive, para segurança dos demais
moradores do prédio, que podem se sentir
incomodados com a presença de 'estranhos'
transitando pelo condomínio”, conclui.

Os condôminos são responsáveis por seus visitantes

COTIDIANO * Rômulo Gouvêa
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O que difere a aldeia gaulesa de Asterix dos condomínios atuais?

Se o município é a célula máter da nação
brasileira – onde tudo acontece –, o
condomínio deveria ser entendido como
uma aldeia gaulesa, resistente ao assédio
de invasores por todos os lados; só que com
uma diferença, não usa a sua poção mágica.
O que para os heróis Asterix, Obelix e Cia
(personagens de René Goscinny e Albert
Uderzo) servia de elixir para combater a
pressão imperial dos romanos, na vida
moderna as pessoas utilizam muito pouco
uma fórmula também poderosa que as
tornaria invencíveis: o exercício da
cidadania.

Mas como assim? Por exemplo, diante
da pressão poderosa que a invasão dos
automóveis impõe às vias públicas, seja em
rodovias, avenidas e ruas, o que vem sendo
feito para minimizar o problema dos
moradores em condomínios, que passaram
a perceber que os espaços de manobra,
estacionamento e circulação praticamente
inexistem? O debate da mobilidade urbana
que seria uma alternativa equilibrada, já
virou expressão de sucesso nos discursos
políticos. A imposição dos automóveis é
tamanha que desacredita até a engenharia
de trânsito, impotente e sem fôlego para dar

soluções aos imensos gargalos do tráfego
de motoristas, pedestres e ciclistas.

E a coisa tende a piorar...
Na medida em que os moradores de

áreas condominiais tomarem consciência
de que podem interferir na discussão da
crise da modernidade, há uma grande
esperança de achar um caminho menos
t r a u m á t i c o p a r a c o n v i v e r c o m a
irracionalidade do consumo capitalista.
Discutir espaços de calçadas melhor
conservados, implantar ciclovias em
ambientes possíveis e exigir do poder
público transportes coletivos humanizados
e eficientes não representam paraísos
distantes, onde, por ironia, a força do
dinheiro consegue barrar a gula selvagem
do consumismo acima de tudo; o gargalo
ambiental do lixo e a oferta de alimentos
contaminados estão aí para não deixar
dúvidas.

O fato é que sair dos
d o m í n i o s d o s
condomínios virou uma
batalha sangrenta e
insana para quem se
aventura dirigir um carro,
sair para pegar um ônibus
ou tentar introduzir um
pouco de saúde ao
cotidiano pedalando pela
cidade. Se uma rua inteira
de prédios de um bairro e
vários de uma mesma
r e g i ã o m o b i l i z a r e m
síndicos e moradores
p a r a e n c a m i n h a r
medidas prát icas de

melhoraria da qualidade de vida desses
espaços da cidade, muita coisa poderia
mudar, seja por pleitos e reivindicações
organizadas ou de ações simples de
conscientização de todo conjunto de
pessoas que vivem nesses ambientes,
através de recursos como circulares,
divulgação em murais, conversas em
reuniões condominiais, campanhas
educativas.

O difícil é continuar negando o óbvio: a
capacidade das pessoas se articularem. Se o
paulista - há anos - foi capaz de educar-se
incorporando a circulação alternada de
finais de placas pelas vias da capital de São
Paulo, porque é possível promover uma
campanha para pegar carona com o vizinho
ou mesmo mobilizar os moradores para
exigir um transporte coletivo mais
civilizado.

Tudo para o seu condomínio

Implantação condominial
Material de limpeza e piscinas

Eles usavam a poção mágica para reagir aos invasores, enquanto nós,
praticamos pouco a cidadania para ter uma qualidade de vida melhor nas cidades

por Ricardo Hermeto - O autor é jornalista



REPETECO

Desgastes podem levar o síndico à renúncia

Sobrecarga de trabalho, estresse e
problemas com condôminos são as
situações mais comuns que podem
causar a renúncia de um síndico.
Geralmente, o desconforto dura muito
tempo e quando ele decide deixar o
cargo, é porque a situação já está
insustentável. “A decisão costuma ser
irrevogável, porque o desgaste é
muito grande”, analisa Gelva Lúcia de
Oliveira, gerente comercial da
administradora GW.

De acordo com a gerente, os
síndicos reclamam da falta de
colaboração dos moradores e do
próprio conselho. “Muitas vezes o
síndico trabalha no vermelho mas os
condôminos não entendem e há uma
cobrança exagerada”.

Segundo o advogado especia-
lizado em direito condominial, Jairo
Ribeiro Costa, o síndico pode renunciar

a qualquer hora, desde que ele
apresente contas de seu mandato. Na
ausência do subsíndico (ou se ele não
quiser assumir), os condôminos
deverão eleger novo síndico, sendo que
este permanecerá no cargo durante o
tempo restante da antiga gestão. É o
chamado “mandato tampão”. Após
este período, outra assembléia é feita
para a eleição de um novo síndico,
como ocorre normalmente.

O advogado explica que não é
necessário nem a aprovação em
assembléia para que o síndico deixe a
administração. No entanto, ele deve
convocar uma reunião para comunicar
a decisão, prestar contas e determinar
a eleição do novo síndico. “Se
ninguém comparecer à assembléia em
segunda chamada, o síndico presta
contas a si mesmo e manda a ata para
os demais condôminos. Então, o

prédio fica sem síndico”, diz o dr. Jairo.
Mas esta é uma situação difícil de

ocorrer. Porém, caso isso aconteça,
Jairo Costa afirma que o correto é
entrar na Justiça. “Neste caso, o juiz
nomeia um síndico profissional por um
tempo determinado”.

Entretanto, o síndico deve estar
ciente das suas responsabilidades e,
ao renunciar à administração do
condomínio, não deve deixar o prédio
abandonado. “Ninguém é obrigado a
ser síndico e ele precisa estar
consciente de que alguém precisa
administrar o condomínio. É ele quem
assina os cheques”, alerta o advogado
especializado em direito condominial,
Thiago Bao Ribeiro.

Legislação - Para que não ocorra
um impasse e o prédio fique aban-
donado, o síndico que não deseja

continuar cuidando do condomínio e
não queira partir para uma ação judicial
pode lançar mão de um dispositivo da
lei. É que o artigo 1348 do Novo Códi-
go Civil, em seu parágrafo segundo diz
que “o síndico pode transferir a outrem,
total ou parcialmente, os poderes de
representação ou as funções admi-
nistrativas, mediante aprovação da
assembléia, salvo disposição em
contrário da convenção”.

Por isso, Thiago Ribeiro recomenda
aos síndicos que ao invés de renun-
ciarem, contratem uma administradora
para cuidar do condomínio, se a
convenção assim permitir. Neste caso,
ele teria apenas que assinar os
documentos que forem necessários,
evitando conflitos e gastos dispen-
sáveis com custas judiciais.

* Desirée Miranda - Jornalista e colaboradora do Jornal do Síndico e da Folha do Síndico
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Ao analisar recurso sobre a
demarcação de uma segunda vaga em
garagem de edifício, a Quarta Turma
do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
adotou entendimento de que a ação
reivindicatória só é o meio adequado
para demarcação de vagas de
garagem quando estas são unidades
autônomas de uso exclusivo do titular,
com matrícula independente do
espaço no registro de imóveis. No caso
desta estar situada em área de uso
comum, devem ser tomadas outras
medidas judiciais (Processos: REsp
1152148).

O caso em questão aconteceu em
um condomínio no estado de Sergipe,
no qual um condômino reivindicava a
demarcação de uma segunda vaga na
garagem do edifício. O proprietário de
uma unidade residencial alegava que,
apesar de ter adquirido apartamento
com duas vagas na garagem, só
recebeu uma delas. Embora tenha
reconhecido entraves técnicos para o
atendimento da demanda, o Tribunal

de Justiça de Sergipe (TJSE) concluiu
que havia espaço para a demarcação
de mais uma vaga e confirmou a
decisão, entendendo que, por
constarem na escritura de compra e
venda, ambas as vagas são de uso
exclusivo do condômino.

O condomínio, por sua vez, entrou
com o recurso e tentou reverter
decisão favorável ao proprietário da
primeira instância, que acolheu o
pedido do condômino e determinou a
demarcação da segunda vaga.
Prevista na escritura pública do
imóvel, a segunda vaga não pôde ser
demarcada por inviabilidade física.
Enquanto o projeto previa 145 vagas,
a garagem entregue comporta apenas
96.

Segundo o relator do processo no
STJ, o ministro Luis Felipe Salomão, a
ação reivindicatória não seria o meio
processua l adequado para a
demanda. Esse tipo de ação possibilita
que o proprietário tenha de volta a
coisa que se encontra indevidamente

nas mãos de terceiros, mas, para que
seja proposta, é essencial que esteja
comprovado o domínio da coisa
reivindicada, a individualização do
bem e a comprovação da posse
injusta.

“Em outros dizeres, para fins de
ação reivindicatória, tem-se como
possuidor injusto aquele que exerce a
posse direta ou a detenção do imóvel
sem estar amparado numa causa
derivada do domínio”, explicou o
ministro. Para ele, a prova da
propriedade de coisa imóvel pode ser
feita com a juntada da transcrição do
título imobiliário, com descrição dos
limites externos e perímetro do bem
reivindicado, e se baseia em critérios
objetivos.

Quando se fala sobre direito a
vaga de garagem em edif íc io
residencial, o ministro Salomão
ressalta a necessidade de considerar
que os condôminos são, ao mesmo
tempo, titulares exclusivos das
unidades autônomas e cotitulares das

partes comuns. A vaga pode ser
enquadrada como unidade autônoma,
q u a n d o l h e c a b e m a t r í c u l a
independente no registro de imóveis,
sendo de uso exclusivo do titular;
como direito acessório, quando
vinculada a um apartamento, sendo
de uso particular, e como área comum,
quando seu uso cabe a todos os
condôminos indistintamente.

O relator do processo esclareceu
que a doutrina sobre questões que
envolvem condôminos e condomínios
n ã o é h o m o g ê n e a – a l g u n s
doutrinadores defendem o cabimento
da reivindicatória em qualquer caso de
defesa de posse, com fundamento na
propriedade, e outros preconizam que
o instrumento processual só deve ser
utilizado contra terceiros e nunca
contra outro condômino – e cita a
jurisprudência predominante, que
entende pelo não cabimento da
reivindicatória.

Ação reivindicatória não é recurso adequado
para demarcação de vaga de garagem em área comum

LEGISLAÇÃO



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

Av. Presidente Quaresma,896 - Alecrim - Natal/RN
www.bbcondominios.com.br

Administração de Condomínios

Serviço de Síndico Profissional

Constituição de Condomínios

(84) 3201-5959 - 3091-0049

CONDOMÍNIOS

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:

INDIVIDUALIZAÇÃO/ÁGUA

Fones: (84) 3082-1921 / 9421-1308
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

DEDETIZAÇÃO

DESENTUPIMENTO E DEDETIZAÇÃO

(84) 3084.9000
8806-1000
Ligou, chegou!Deus seja louvado!

Técnicos especializados
sem quebrar pisos e paredes

Limpeza das caixas de
gordura e ramal de esgoto
A PARTIR DE R$ 87,00

Garantia de 1 ano em Nota Fiscal

26 anos de experiência

Promoção !!!

PINTURA PREDIAL

SEGURANÇA ELETRÔNICA

SERVIÇOS PARA
CONDOMÍNIOS:
• PROJETOS
• BRIGADA DE INCÊNDIO
• CURSO DA CIPA (NR 05)
• LAUDOS: PPRA/PCMSO/LTCAT/PCE
• TERCEIRIZAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS

Av. Prudente de Morais, 2980,
Sala 102, Lagoa Seca – Natal/RN
www.firequipe.com.br

(84) 3082.2092

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

PORTÕES

VENDA
INSTALAÇÃO

MANUTENÇÃO
EM SISTEMAS DE SEGURANÇA

ELETRÔNICA E TELEFONIA

(84) 3643.4815|9837.5704
8721.2739|9928.6330

observern@hotmail.com

bserve
TECNOLOGIA

Antenas Coletivas
Automação de Portões
CâmerasAlarmes
Central Telefônica
Cerca Elétrica
Controle de Acesso
Fechadura Eletrônica
Interfones

SINDICATO PATRONAL

O SINDICATO DOS
CONDOMINIOS DO RN

AV. HERMES DA FONSECA, 946, SL 03 TIROL
NATAL/FAX TELEFAX (84) 3211.4006

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

1 Anos81 Anos8

SINDICO PROFISSIONAL

(84) 3084.8489
9949.0005
8756.5008
9441.3038
8149.8929

FIXO
TIM
OI
CLARO
VIVO

O seu
condomínio
com síndico
experiente!

gibsonadm@yahoo.com.brgibsonadm@yahoo.com.br

Alcebíades Gibson
Sindico Profissional
20 anos de experiência.

Gibson Administração
e Serviços Ltda
Gibson Administração
e Serviços Ltda

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

Administrando com
Qualidade e Competência

Administrando com
Qualidade e Competência

Solicite-nos uma proposta sem
compromisso, será um prazer atendê-los!

Administradora de condomínios

Rua Dr. Horácio, 555 - Lagoa Nova - Natal/RN
“ESPAÇO D” Sala 01 - Fone: (84) 3302.9101

www.perfiladministradora.com.br
perfiladmcond@hotmail.com

FÁBRICA DE PORTÕES: EM ALUMÍNIO, FERRO OU CHAPA

Venda - Instalação - Manutenção
Interfone • Vídeo Porteiro • Fechadura Eletrônica
Circuito Fechado de TV • Cerca Elétrica • Alarme

Fone: (84) 3231.5337
Av. Romualdo Galvão, 1503-B - Lagoa Nova - Natal/RN

www.fortecportoes.com.br
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O cocô (deles) de cada dia
Para muitos, o mundo do animal doméstico é um delícia, para outros tantos, um risco para a saúde pública

por Ricardo Hermeto

Uma pesquisa recente enquadra o Brasil como
quarto colocado em população total de animais
de estimação no mundo: 98 milhões de bichos. E,
de acordo com a Associação Nacional dos
Fabricantes de Produtos para Animais de
Estimação (Anfalpet), o país é o segundo maior do
mundo em população de cães e gatos, que rende
um faturamento de bilhões de reais com esse
mercado, produz cerca de milhões de toneladas
de alimentos para esses animais por ano e possui
25.000 ´pets shops´.

Mas mesmo com essa retumbante
performance, muitos permanecem sofrendo com
o descuido, a desinformação ou a falta de noção
daqueles que têm todo o direito de amar e adotar
esses bichinhos. Claro, desde que não passe a
incomodar a outra parcela que prefere se precaver
do trabalho que dá para cuidar desses animais de
estimação. As cidades andam exalando um odor
nauseante gerado, principalmente, pelas
necessidades fisiológicas naturais que esses
animais distribuem pelas ruas.

Antes, a resistência em concordar com a
permanência desses animais em prédios era
significativa. Mas o tempo passou e o que se nota
é uma proliferação da criação cães e gatos pelas

moradias no mundo. Entretanto, o que parece é
que ao invés do cuidado com o que esses bichos
podem causar há um exagero dos que
protagonizam seus donos. Alguns levam
sacolinhas plásticas para colher as fezes e depois
jogá-las nos cantos mais (in) discretos da vida
pública, enquanto muitos sequer se dão ao
trabalho de colaborar com a saúde pública.

Além dos cachorros que os donos levam para
passear pelas calçadas, há um número sem fim de
cachorros de rua que ajudam a piorar o odor nas

cidades. Haja água sanitária!, a solução usada
como a mais apropriada para tentar tirar esses
odores do caminho que deveria estar reservados
para pedestres. Só que esse território vive
demarcado a cada dia com a frequência dos
muitos bichos que urinam e defecam pelo
caminho público.

O assunto merece uma séria discussão e
alguma providencial regulação. É preciso
resguardar o direito daqueles que querem amar e
dedicar tempo ao seu animal de estimação. Por
outro lado, existem muitos incomodados com a
situação, que mesmo gostando de cães ou gatos,
preferem viver sem tê-los. É preciso ter uma boa
equação para agradar gregos e troianos.

Existem até alguns ensaios de solução, como a
que se encontra navegando pela internet
denominada “Operação anti caca”. O apelo é para
que imprima de distribua os folhetos da
campanha, colocando no mural da escola, no
condomínio, no clube social ou repasse para
amigos que têm cães e gatos. A idéia é que a
campanha ajude a manter seu bairro limpo e o
a n i m a l d e e s t i m a ç ã o s a u d á v e l
(http://www.webanimal.com.br/cao/index2.asp?
menu=anticaca.htm).- O autor é jornalista

MANUTENÇÃO *Mary Lorena Gurevich - Advogada e síndica do condomínio Cetenco Plaza Torre Norte (SP)

Artigo de opinião: Investimentos mantêm
os edifícios valorizados

Paralelamente à tendência mercadológica de
valorização dos imóveis no Brasil, tanto no
segmento de condomínios residenciais quanto
comerciais, há um fator decisivo para manter o
patrimônio imobiliário com valor sempre
atualizado e crescente, atraente para a prospecção
de inquilinos e preservado: o investimento
periódico em manutenção e modernização.

Os resultados dessa prática são bastante
positivos. Em primeiro lugar, porque se evita
consertar o que já está deteriorado, cuja
recuperação é sempre mais cara, além de causar
maiores transtornos aos usuários e ocupantes do
prédio. Além disso, mantêm-se valorizado o
edifício, fator relevante na hora de vender ou
alugar os conjuntos comerciais. Edifícios bem
localizados e bem conservados, com instalações e
equipamentos atualizados, têm mais valor de
venda e locações.

É necessária atenção constante com vários
itens a serem inspecionados. Desde a simples troca
de lâmpadas queimadas, até alguns preceitos
essenciais para se evitarem problemas e riscos:
prevenção e proteção contra incêndios; cuidado
com as marquises; atenção constante com a
estrutura da edificação; manutenção periódica dos
elevadores; verificação permanente da existência
de vazamentos e infiltrações; e dedetização anual
contra insetos, inclusive o cupim, cuja proliferação
pode comprometer até mesmo o concreto.

No tocante à prevenção e proteção contra

incêndio, é importante manter em dia os
extintores, criar, treinar e reciclar sempre uma
brigada apta a enfrentar essas situações. É
recomendável, ainda, solicitar uma vistoria ao
Corpo de Bombeiros sempre que modificações e
reformas forem realizadas. Nesses casos, devem
ser analisados o sistema hidráulico, iluminação,
saídas de emergências, estruturas de proteção e a
mobilidade. As marquises dos prédios também
devem ser inspecionadas regularmente. A
manutenção e a conservação das fachadas devem
ser sempre orientadas por um engenheiro.

Outra recomendação refere-se à sinalização
interna, independentemente do porte do
empreendimento, seja ele residencial ou
comercial. Em todos os casos, é essencial que os
ocupantes fixos e os visitantes possam identificar
com rapidez e clareza as portarias normais e
eventuais saídas de emergência, entradas e saídas
de garagens, locais de acesso às escadas e aos
elevadores, localização de extintores de incêndio e
mangueiras.

Um case interessante para comprovar a
eficácia dos investimentos em manutenção,
conservação e permanente atualização dos
edifícios é o Condomínio Cetenco Plaza Torre
Norte, que, nos últimos sete anos, investiu R$14
milhões em modernização de infraestrutura e
equipamentos prediais. No tocante ao ar-
condicionado, todo o sistema foi substituído,
reduzindo-se o espaço ocupado e se aumentando
a capacidade de refrigeração.

Os elevadores também foram substituídos,
tendo sido implantado um modelo inteligente com
chamada antecipada, o que reduziu para 50
segundos o tempo máximo entre a chamada e o
desembarque no andar desejado. Substituíram-se,
ainda, a cabine de barramentos (entrada de
energia do prédio) e todas as prumadas que
distribuem a eletricidade, que agora são barras de
cobre, mais seguras e resistentes. Na garagem, fez
a restauração e tratamento do piso com tinta
epóxi, melhorando-se a estética e salubridade.
Implantou-se, também, célula de segurança
blindada em local estratégico, com copa e
banheiro, da qual é feito o monitoramento de todo
o prédio 24 horas por dia.

Com esses investimentos, além das reduções
de consumo de energia elétrica, houve otimização
das rotinas de manutenção, agregando
produtividade e qualidade no atendimento aos
usuários e menor custo com reparos. A conta de
energia elétrica teve redução em torno de 20%, a
de esgoto, 15%, e o consumo de água caiu 15%.

É muito importante manter o prédio dentro
dos padrões de modernidade, pois o patrimônio
mantém-se ao longo do tempo em boas condições
de uso e capaz de gerar rendimentos em
patamares similares aos da época em que foi
concebido. Com os investimentos periódicos, o
prédio, no que diz respeito à infraestrutura, fica em
pé de igualdade com empreendimentos mais
novos e continua competitivo no mercado de
locações.


