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Nossa MensagemNossa Mensagem
Por Cecília Lima

U
m novo ano se inicia e com ele se 
apresentam novos desafios para 
s u p e r a r  e  t a m b é m  n o v a s 

oportunidades de aperfeiçoamento. É hora 
de aprender com os erros do ano que 
passou e projetar os doze meses que virão. 
Organização deve ser a palavra de ordem 
para o síndico que deseja atravessar 2016 
sem grandes sobressaltos.

 Em uma crise econômica como a que 
o Brasil atualmente vive, paira sobre as 
finanças um certo ar pessimista. O dinheiro 
está curto e na hora de priorizar as contas a 
serem pagas, nem sempre o condomínio é 
colocado em primeiro lugar por muitas 
p e s s o a s .  E s s a  é  a  c a u s a  p a r a  a 
inadimplência, pior mal que dá dor de 
cabeça ao síndico. O mês de janeiro é usado 
por muitos condomínios para a aprovação 
das contas do ano anterior. Porém, além 
desse balancete retrospectivo, também é 
adequado apresentar a programação do 
ano que se inicia. Nesse planejamento 
devem constar a previsão de todas as 
despesas ordinárias, isto é, aquelas que - 
faça chuva ou sol - sempre deverão ser 
honradas.

 O s  f u n c i o n á r i o s  c o s t u m a m 
comprometer a maior parte desse 
orçamento. De acordo com levantamento 
da administradora Lello a folha de 
pagamento de um condomínio, somados 
salários e encargos, representa, em média, 
50% do total das despesas mensais. Isso 
porque, no Brasil, e particularmente em São 
Paulo, há sete funcionários por prédio, 
enquanto em países da Europa, por 
exemplo, essa média é de dois. Confira na 
nossa matéria de “Finanças” dicas de como 

se organizar para ter um 2016 mais 
saudável financeiramente.

 Retomamos nessa edição do Jornal 
do Síndico a eterna polêmica sobre a 
permissão ou proibição de alterar-se a 
fachada de prédio, seja ela frontal ou 
lateral. Esse é um dos principais motivos de 
conflito dentro de residenciais e pode ser 
que você esteja passando por uma situação 
desse gênero atualmente. Então é 
recomendável ler nossa matéria da editoria 
“cotidiano” para conhecer os argumentos 
de alguns juristas sobre a questão. Colher 
informações é o primeiro passo para a 
resolução pacífica de um conflito, pois 
argumentos sólidos costumam ser mais 
convincentes que insultos ou troca de 
farpas.

 Administrar um condomínio é 
atividade que requer jogo de cintura, bom 
senso e responsabilidade. O Jornal do 
Síndico te acompanha nessa jornada há 
mais de duas décadas e nesse novo ano 
que se inicia, aproveitamos para reforçar 
nosso compromisso de prestar sempre o 
melhor conteúdo ao leitor. Estamos juntos!

Boa leitura!
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COTIDIANO

A busca pelo consenso em reformas de fachadas
As reformas em varandas e 

fachadas estão entre os temas mais 
polêmicos que rondam a vida em 
condomínio. Isso porque gera o 
dilema: sendo proprietário do 
apartamento, o condômino tem o 
direito de modificar o seu espaço? 
Sendo o condomínio um patrimônio 
coletivo, é legítimo que alguém faça 
imperar seu gosto pessoal numa 
área que compõe a fachada do 
todo?

 As regras para obras desse 
gênero mudam de acordo com cada 
condomínio. Há convenções que 
vetam totalmente e deixam esse 
apelo fora de questão, já em outras 
mais brandas, é possível ne-gociar 
com os demais moradores a 
possibilidade de se fazer alteração 
na varanda de apartamento. 
Quando não há consenso, os casos 
vão parar na Justiça, muitas vezes 

chegando a desfechos desa-
gradáveis de conflito.

 No Distrito Federal, a 3ª 
Turma Cível do Tribunal de Justiça, 
por unanimidade, deu provimento a 
recurso do Condomínio do Edifício 
San Diego que ajuizou ação em 
desfavor da proprietária de uma das 
unidades habitacionais do referido 
edifício, alegando que a mesma 
teria violado o regula-mento interno 
do condomínio, pois teria instalado 
grades nas janelas de sua unidade 
de forma irregular.

Os desembargadores enten-
deram que a sentença deveria ser 
reformada, e explicaram que a ma-
nutenção das grades que destoam 
do restante do prédio pode gerar 
desvalorização de  todas  as 
unidades do conjunto habitacional. 
A moradora recebeu determinação 
para retirar as grades.

Já em novembro de 2015, a 
Terceira Turma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) firmou o enten-
dimento de que a mudança fora do 
padrão arquitetônico original em 
um apto da cor original das 
esquadrias externas da fachada de 
um edifício caracteriza a violação de 
um dos deveres do condômino.

O STJ definiu que nesses casos a 
modificação até poderia ocorrer, se 

houvesse autorização dos demais 
condôminos, conforme prevê o 
parágrafo 2º do artigo 10 da lei que 
dispõe sobre o condomínio em 
edificações e as incorporações 
imobiliárias. Para o ministro, o 
conceito de fachada “não é somente 
aquilo que pode ser visualizado do 
térreo, mas compreende todas as 
faces de um imóvel: frontal ou 
principal (voltada para rua), laterais 
e posterior”.

Piscinas coletivas merecem cuidado redobrado no verão

SEGURANÇA

Segurança patrimonial é indis-
pensável e as câmeras de vigilância 
são as principais ferramentas para 
assegurar um sistema de vídeo real-
mente efetivo. Aparelhos analógicos 
e aparelhos IP ainda são as principais 
opções do mercado e disputam a 
preferência de profissionais da área.

As câmeras analógicas, mais 
antigas, atraem pelo preço baixo, 
mas não oferecem qualidade de ima-
gem equivalente à sua concorrente. 

As câmeras IP são mais modernas e 
oferecem ótima qualidade de 
imagem e, em alguns modelos, de 
áudio. Entretanto, se comparadas ao 
modelo analógico, o investimento 
para a implementação é bastante 
elevado e requer conhecimento mais 
qualificado em termos de rede.

Para diminuir a discrepância 
entre  os  dois  modelos,  uma 
tendência crescente no mercado é a 
câmera HD, que representa o 

equilíbrio entre qualidade e custo-
benefício. Os modelos em alta 
definição possibilitam evoluir sem 
desperdiçar a estrutura deixada pelo 
modelo analógico.

De acordo com Antônio José 
Claudio Filho, Diretor Comercial da 
Bycon - empresa especializada em 
sistemas de gravação e transmissão 
de vídeo/áudio aplicado a sistemas 
de segurança - as câmeras HD, assim 
como o modelo mais econômico, 
funcionam através do cabo coaxial e 
não desperdiçam toda a fiação já 
instalada nas redes que utilizavam 
câmeras analógicas. No entanto 
garantem a qualidade de imagem 
semelhante aos modelos IP.

“Nas três tecnologias HD exis-
tentes, CVI, TVI e AHD, evolui rapi-
damente os modelos de gravadores, 
na sua maioria híbridos, ou seja, 

aceitam as antigas câmeras analó-
gicas e as novas HD. Alguns deles já 
aceitam as câmeras IP também. E, em 
tempos onde cada vez mais ges-tores 
de TI e segurança certamente serão 
cobrados por economia e redução 
nos investimentos, câmeras HD serão 
uma resposta eficiente e adequada à 
situação”, pondera Cláudio.

Desta maneira o uso de câmeras 
IP se torna opcional, caso seja real-
mente necessário, ou em pontos de 
cobertura estratégicos, configurando 
assim um sistema de segurança hí-
brido. “Flexibilidade, custo-benefício 
atraente e possibilidade de evolução 
tecnológica sem desperdício e com 
custo-benefício atraente, em um 
mercado até então dicotômico 
(analógico x IP), os modelos HD são 
uma alternativa racional, segura e 
equilibrada”, conclui o especialista.

(Redação com Assessoria Bycon)
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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

MANUTENÇÃO

Escolhendo o ar condicionado adequado
O verão 2016 está aquecendo 

os termômetros e para fugir do 
calor uma das estratégias é o uso 
d o  a r  c o n d i c i o n a d o .  N o 
condomínio, além das unidades 
particulares, eles costumam estar 
em áreas comuns como salão de 
festas, sala de ginástica, sala de 
vídeo, brinquedoteca, salão de 
jogos, etc. Alguns critérios podem 
ajudar a fazer uma boa escolha na 
hora de adquirir um aparelho novo. 

O primeiro passo para obter 
sucesso é procurar saber as 
dimensões exatas do ambiente 
onde se pretende instalar o 
e q u i p a m e n t o ;  Ta m b é m  é 
necessário fazer um cálculo 
aproximado de quantas pessoas 
que vão frequentar o espaço no dia 
a dia. Isso é importante para definir 
o modelo e a potência corretos 
para o ar condicionado. 

“Muitas pessoas optam por 
um aparelho de menor potência 
para um ambiente amplo, apenas 
porque ele custa mais barato, isto 
é, observando apenas o preço de 
venda do produto e não o custo a 
longo prazo. Porém, essa é uma 

ideia equivocada, pois um ar 
condicionado pequeno tende a 
trabalhar mais e gastar mais 
energia se estiver sobrecarregado, 
dando conta de refrigerar uma área 
maior que a adequada”, explica o 
técnico em climatização Afonso 
Sousa.

O consumo de  energia 
elétrica é um aspecto muito 
relevante a ser considerado. 
Atualmente os condicionadores 
de ar com tecnologia inverter se 
apresentam como as melhores 
opções, pois regulam o fluxo de 
energia diminuindo a oscilação, 

reduzindo o consumo de energia, 
quando se detecta que o ambiente 
precisa de menos refrigeração ou 
aquecimento, o que permite uma 
e c o n o m i a  d e  a t é  6 0 % , 
dependendo da marca. Além da 
economia, os modelos inverter 
trabalham com gás refrigerante 
ecológico,  que traz menos 
prejuízos à natureza.

Manutenção

A manutenção dos aparelhos 
de ar condicionado é determinante 
para o desempenho e vida útil do 
produto. Além disso, é totalmente 
necessária para proporcionar bem-
estar e saúde aos condôminos que 
irão usufruir dele. É preciso realizar 
a higienização do filtro a cada trinta 
dias (ou menos, se o uso for 
frequente), para evitar obstrução e 
acúmulo de poeira. Ele pode ser 
lavado em água corrente. Para os 
condomínios localizados próximos 
à praia, os cuidados devem ser 
redobrados por conta da maresia. 
A visita técnica de uma assistência 
especializada uma vez ao ano é 
indicada.
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FINANÇAS (Redação com Lello Assessoria)

Condomínios não planejam despesas e entram em 2016 no vermelho
Em tempos de crise, o plane-

jamento meticuloso do orçamento 
anual é fundamental para minimizar 
os impasses financeiros. Porém, 
muitos condomínios não fizeram a 
lição de casa, não calcularam as 
despesas do fim de 2015 e entraram 
no ano novo com o pé esquerdo, 
com o caixa no vermelho. 

 Em média, quatro a cada dez 
condomínios residenciais de São 
Paulo não planejaram as despesas 
de final de ano. A informação é da 
Lello, tradicional administradora 
paulistana. É natural que nos 
últimos meses do ano os custos dos 
condomínios costumem se elevar 
em razão do dissídio coletivo dos 
funcionários e do pagamento do 13º 
salário, incluindo os encargos 
correspondentes, o que gera alta de 
15% a 20% no valor da cota paga 
pelos moradores.

 Quem não se planeja, paga 
um preço alto de cotas extras nessa 
época. A melhor maneira para evitar 
esse transtorno é diluir esses 
pagamentos - que já são esperados - 

ao longo dos doze meses do ano. 
Caso contrário, a bomba pode 
estourar no fim do ano.

 Foi o que aconteceu no 
condomínio administrado pela 
síndica Juliana Torres, em Vitória 
(ES). “Assumi a gestão do condo-
mínio em outubro e me deparei com 
uma situação financeira caótica com 
muitos pagamentos em atraso e sem 
nenhum planejamento para o mês 
de dezembro e tampouco para 
2016. Propus o pagamento de taxas 
extras, o que foi rechaçado. O 
impacto foi imediato com corte de 

água e energia. O prédio está com o 
elevador  desativado.  Vamos 
começar 2016 no vermelho e 
precisaremos entrar em consenso 
para sair da crise”, desabafa.

Para Angélica Arbex, gerente de 
Relacionamento com o Cliente da 
Le l lo  Condomín ios ,  em  um 
momento de salários achatados e 
bolsos apertados como o que 
estamos vivendo atualmente, os 
síndicos precisam cuidar para que a 
quota condominial se mantenha o 
mais estável possível ao longo do 
ano, realizando o planejamento 

f i nance i ro  do  ed i f í c io  com 
antecedência e submetendo esses 
itens à aprovação da assembleia.

“Mas a gestão racional de custos 
não pode e nem deve comprometer 
a  q u a l i d a d e  d e  v i d a  d o s 
condôminos, e muito menos a 
segurança. A racionalização de 
custos condominiais não pode ter 
como meta apenas o corte linear de 
despesas. Há de se tomar as devidas 
precauções com o cumprimento das 
obrigações fiscais, trabalhistas e 
tributárias, sob o risco de o 
condomínio contrair passivos e o 
síndico ser  responsabil izado 
judicialmente”, alerta Arbex.

Além de planejar as despesas 
com antecedência, o principal 
desafio para fechar as contas do 
c o n d o m í n i o  é  c o m b a t e r  a 
inadimplência contumaz (aqueles 
condôminos que costumeiramente 
faltam com seus compromissos) e, 
principalmente, cobrar de quem 
deve. Esse deve ser um objetivo a 
ser perseguido por todos os síndicos 
nesse ano de 2016.

www.dominusadm.com.br | Av. Alexandrino de Alencar, 465 · Natal/RN

Administrando o
seu bem estar!

(84) 3201,2122  | Plantão: (84) 98801,5634 | (84) 98823,1352

ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIO

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Aedes aegypti: um velho inimigo persistente
No final de 2015 o Brasil foi 

alarmado por um súbito surto de mais 
de 2000 bebês nascidos com micro-
cefalia. A condição, posteriormente 
ficou comprovado, está relacionada à 
infecção pelo Zika vírus. Além disso, A 
OMS (Organização Mundial de Saúde) 
confirmou que essa infecção do vírus 
tem ligação a outros tipos de 
síndromes como a de Guilliain-Barrém, 
que afeta o sistema nervoso. 

A  e p i d e m i a  f e z  l e v a n t a r 
novamente  as  campanhas  de 
prevenção  da  doença,  que  é 
transmitida por um velho conhecido 
de todos os brasileiros: o mosquito 
Aedes aegypti, o qual transmite 
Dengue, Febre Chikungunya, Febre 
Amarela, além do próprio Zika. As 

campanhas de combate ao inseto já 
são uma praxe do Ministério da Saúde 
nos meses de verão, mas este ano 
estão sendo reforçadas devido à atual 
situação de emergência para conter o 
Zika vírus.

Nesse contexto, é importante 
lembrar que cada cidadão tem sua 
parcela de responsabilidade na luta 
para combater o mosquito e conter a 
dispersão de doenças. A negligência 
de alguns poucos pode afetar a vida de 
muitos e, portanto, as medidas 
preventivas devem ser levadas a sério, 
pois 80% dos indivíduos infectados 
contraem dengue em casa. Para se ter 
uma ideia, em 45 dias de vida, um 
único mosquito pode contaminar até 
300 pessoas.

No  condomín io ,  deve  ser 
declarada guerra aos mosquitos e a 
vigilância tem de ser permanente. O 
principal passo é evitar a postura de 
ovos do inseto em água parada. A 
recomendação primordial é jamais 
deixar água (principalmente limpa) 
empoçada, seja em vasos de plantas, 
reservatórios como cisternas, tambores 
ou caixas d'água destampadas, baldes 
de lixo, calhas ou até mesmo no chão. 
Portanto, é aconselhável recolher o lixo 
no mínimo uma vez por dia.

Nas piscinas vale reforçar a 
atenção na cloração da água para 
evitar microorganismos. Até mesmo a 
água de vasos sanitários com pouco 
uso podem servir de criadouros e 
devem  se r  p reench idos  com 

desinfetante ou, se possível, vedados. 
Os fossos de elevador devem ser 
vistoriados semanalmente para 
verificar se existe acúmulo de água e, 
em caso positivo, providenciar o 
escoamento por bombeamento.

A responsabilidade pelo combate 
a o  A e d e s  a e g y p t i  d e v e  s e r 
compartilhada. Não adianta o síndico 
cuidar das áreas comuns, se em seus 
ambientes privados os condôminos 
praticam o contrário. Para isso, é válido 
fazer uma conscientização sobre os 
riscos da proliferação do mosquito, 
não apenas para as grávidas, mas para 
todas as pessoas, uma vez que nem 
mesmo os médicos têm certeza sobre a 
periculosidade dos vírus transmitidos 
pelo mosquito.

ESPECIAL
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ADMINISTRAÇÃO (Redação com Assessoria)

Funcionária gestante: quais são os direitos dela

Tradicionalmente, os postos de 
trabalho dentro de condomínios 
residenciais e corporativos são 
ocupados por homens, mas isso 
não é uma unanimidade. O cenário 
vem mudando e percebe-se que 
há cada vez mais mulheres 
desempenhando tarefas nesses 
ambientes, seja como auxiliar de 
serviços  gerais,  faxineiras, 
camareiras, recepcionistas ou, 
inclusive, zeladoras.

 Os direitos trabalhistas 
prezam pela isonomia entre os 
gêneros e garante a equidade 
s a l a r i a l .  N o  e n t a n t o ,  h á 
peculiaridades no tocante à 
funcionárias em período de 

gestação e também nos meses que 
seguem após o parto. É necessário 
que o empregador esteja familia-
rizado com as especificidades do 
caso para assegurar o bem estar 
de sua colaboradora e também 
evitar transtornos com a Justiça do 
Trabalho.

Do dia em que engravida até 
cinco meses depois do parto, a 
mulher tem estabilidade em seu 
emprego. É uma medida que está 
na Constituição brasileira e serve 
para proteger não apenas a mãe, 
mas também o bebê. É o que 
explica a advogada Cláudia Brum 
Mothé, acrescentando que a mãe 
não pode ser demitida nesse 
per íodo,  a  não  ser  que  o 
empregador lhe pague uma multa 
bem alta.

De acordo com a legislação 
brasileira a licença-maternidade é 
um direito concedido a todas as 
mulheres  que têm carteira 
assinada. Esse período não pode 
durar menos que 120 dias (cerca 

de quatro meses) e a mulher que é 
funcionária recebe seu salário 
cheio. Essa licença pode começar 
até 28 dias antes do parto, se o 
médico recomendar.

Ao longo da gestação, o 
obstetra ou outro médico que 
acompanhe a mulher pode pedir 
uma l icença  por  causa  de 
complicações que não tenham a 
ver com o parto. Nesse caso, se o 
afastamento não passar de 15 
dias, o empregador pagará. Se for 
maior, a gestante terá de entrar em 
uma l icença  bancada  pela 
Previdência.

A lei concede duas semanas de 
descanso quando há aborto não 
criminoso – são aqueles casos em 
q u e  a  m u l h e r  p e r d e 
espontaneamente o bebê ou que 
decide abortar por causa de risco 
de vida à mãe, anencefalia 
(ausência de cérebro na criança) e 
estupro. Durante as duas semanas, 
a mulher recebe seu salário 
normalmente.

Em princípio, não há tarefa 
que a mulher grávida tenha que 
parar  de  desempenhar  no 
trabalho. Se o obstetra ou outro 
especialista recomendar que a 
gestante não faça determinada 
a t i v i d a d e ,  i s s o  d e v e  s e r 
conversado entre empregada e 
empregador.  Em todas  as 
situações pelas quais passar, a 
gestante deve recolher, guardar e 
apresentar os atestados médicos 
ou psicológicos,  ressalta a 
advogada Cláudia Mothé. Isso dá 
m a i s  s e g u r a n ç a  t a n t o  à s 
e m p r e g a d a s  q u a n t o  a o s 
empregadores.

Na volta ao trabalho, depois 
da licença-maternidade, a mulher 
tem direito a um intervalo para 
amamentação. Até os seis meses 
de idade do bebê, a mãe pode se 
ausentar duas vezes por dia, por 
meia hora cada: se não der tempo 
de ir amamentar o bebê, pode 
usar esse tempo para coletar seu 
leite.

LEGISLAÇÃO (Redação com TJDFT)

Ofensas em reuniões de condomínio geram indenização
Assembleias de condomínio 

existem com a finalidade exclusiva 
de se discutir e deliberar sobre 
questões de interesse coletivo e 
n e c e s s á r i a s  p a r a  o  b o m 
funcionamento dos ambientes 
comuns. No entanto, não são 
raras as vezes em que essas 
reuniões se transformam em 
verdadeiros ringues, palco para 
agressões verbais ou até físicas 
entre síndico e moradores ou 
apenas entre condôminos.

 Em face da recorrência 
desse tipo de situação, muitos 
casos acabam sendo levados à 
Justiça e lá alguns encontram 
desfecho no pagamento de 
indenizações. Assim, é importante 
ressaltar que cada pessoa é 
responsável por suas falas e 
possíveis acusações, podendo vir 
a ser chamado judicialmente a 
responder por seus atos.

Recentemente, a juíza do 6º 
Juizado Especial Cível de Brasília 
julgou procedente o pedido inicial 
do autor da ação para condenar 
um homem ao pagamento de 

indenização por danos morais no 
valor de R$ 3 mil,  por ter 
destratado a parte autora com 
expressão jocosa, causa-dora de 
humilhação.

O autor afirma que, em 
discussão com o réu em razão de 
uma  dec isão  que  teve  na 
assembleia do condomínio, o 
demandado teria agredido o autor 
verbalmente, afirmando que 
“todo veado é assim mesmo: 
escroto”. Além destas palavras, o 
r e q u e r i d o  t e r i a  a g r e d i d o 
fisicamente o autor. Apesar de 
advertida, a parte requerida não 
compareceu à audiência de 

instrução. Assim, foi aplicada a 
pena de confissão ao réu.

Para a juíza, as agressões 
perpetradas pelo requerido 
e f e t i v a m e n t e  g e r a r a m 
humilhação, constrangimento, 
sentimento de angústia ao autor, 
principalmente diante de outras 
pessoas presentes, ao utilizar-se 
de expressões tão estúpidas e 
desproporcionais. Ademais, este 
comportamento adotado pelo 
requerido é inconcebível para a 
situação narrada.

De acordo com a juíza, ao que 
as provas dos autos indicam, 
tratava-se de simples problema 

entre condôminos, podendo o réu 
adotar postura mais proba e 
íntegra, sem haver necessidade de 
ofender o autor da maneira como 
o fez. Para ela, basta assistir ao 
vídeo acostado pelo autor para 
concluir que as ofensas foram 
gratuitas, demonstrando inclusive 
p reconce i to  po r  pa r te  do 
requerido.

No parecer, cumpriu, ainda, 
destacar que o ordenamento 
jurídico vigente ampara o pleito 
do autor conforme o art. 5º, V e X, 
da Constituição Federal c/c art. 12, 
do Código Civil, vez que a 
agressão a bens imateriais, como 
a honra, configura prejuízo moral, 
cabendo indenização pelo dano 
extrapatrimonial decorrente, 
afirmou a magistrada.

Segunda a juíza, a ofensa a 
direito da personalidade, clara no 
ca so  em  ques t ão ,  en se j a 
reparação por danos morais. 
Assim, julgou procedente o 
pedido para condenar o agressor 
ao pagamento de indenização por 
danos morais no valor de R$ 3 mil.
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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


