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COM O GÁS NATURAL VOCÊ TEM MUITO MAIS...

Seu condomínio
A hora de passar o bastão

Geralmente os mandatos de síndico duram um ano, podendo ser renovado por 
mais um. A maioria dos condomínios escolhem o primeiro trimestre do ano para 
realizar a alternância do cargo. Página 3

Cotidiano
Animais em
condomínio:
permitidos,
porém com
bom senso

Um tema polêmico no universo da 
vida em condomínio sempre foi a 
presença de animais de estimação. 
A legislação brasileira permite que 
os condôminos criem seus pets, 
l ogo ,  nenhuma  convenção 
particular de condomínio pode se 
sobrepor à lei nacional.

Página 06

SEGURANÇA
Trabalho em
altura requer
equipamentos

próprios e
vigilância

Limpeza de fachadas e varandas, 
vistorias e mesmo alguns reparos 
na parte externa do condomínio 
exigem que um funcionário fique 
suspenso no ar por alguns minutos 
ou horas. Tal atividade apresenta 
riscos e, portanto, deve ser 
desempenhada com o máximo de 

Página 05
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Por Cecília Lima

no novo, síndico novo? 

ANem sempre. Mas uma 
pesqu isa  de  uma 

administradora de condo-
mínios indicou que pelo 
menos 1/3 ou cerca de 34% 
dos condomínios residenciais 
de São Paulo - maior cidade 
d o  B r a s i l  e ,  c o n s e -
quentemente, maior número 
de edifícios - irá eleger novos 
representantes ainda no 
primeiro trimestre de 2016.

 A troca de mandatos deve 
obedecer a todos os trâmites 
legais  que vai  desde a 
convocação, a apresentação 
de  chapas,  eleição  em 
assembleia e, enfim, posse. 
Quando feita da maneira legal, 
a transição de um síndico para 
outro  é  salutar  para  o 
condomínio, pois dinamiza e 
injeta  nova  energia  na 
administração. 

 Assim como em qualquer 
democracia, a alternância de 
p o d e r  é  o  p r i n c í p i o 
fundamental para combater 
p o s s í v e i s  e x c e s s o s  e 
tendências autoritárias. Não 
há mais espaço nos dias de 
hoje para o “síndico ditador”. 
Os condôminos são mais bem 
informados, conhecem seus 
direitos e sabem muito bem o 

que esperar e exigir de um 
síndico. Aquele que põe seu 
nome à disposição para esse 
cargo deve ter em mente que 
necessitará  exercitar  o 
diálogo, pois nenhuma gestão 
centralizadora é benéfica.

 Outro dado levantado pela 
administradora Lello de São 
Paulo  demonstra que a 
população que vive em 
c o n d o m í n i o s  a l m e j a 
mudanças e ultimamente vem 
apostando  na  troca  de 
síndicos como estratégia. Se 
na década passada, cerca de 
90% dos síndicos conseguiam 
se reeleger, esse número hoje 
reduziu a 70%. Tal fato ainda é 
significativo de que muitos 
síndicos conseguem estender 
seu  mandato,  porém a 
tendência vem sendo a 
alternância. 

 Trazemos essa reflexão 
acerca da “hora de passar o 
bastão”, ou seja, transmitir o 
cargo de síndico adiante na 
editoria “Seu condomínio”.

 Confira essas e outras 
matérias inspiradoras na 
nossa edição de Fevereiro. A 
todos os nossos leitores, 
desejamos  um ótimo  e 
produtivo mês!
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Geralmente os mandatos de síndico 
duram um ano, podendo ser renovado 
por mais um. A maioria dos condomínios 
escolhem o primeiro trimestre do ano 
para realizar a alternância do cargo. 

De acordo com a Lello, empresa que 
administra cerca de 1,6 mil prédios na 
capital paulista, essa é a realidade de 
cerca de um terço dos condomínios da 
cidade de São Paulo. Os quais promovem 
assembleias nos três primeiros meses 
do ano para escolher seus novos 
representantes. A maioria dessas 
votações ocorre entre janeiro e março, 
nos prédios residenciais. 

No caso de eleições em condo-
mínios, a recondução ao cargo é um fato 
quase certo, muito comum. A reeleição 
do mesmo síndico ainda predomina, já 
que cerca de 70% das assembleias 
realizadas para escolher o responsável 
legal pelo condomínio acaba confir-
mando a mesma pessoa que já ocupava 

o cargo anteriormente. É o que aponta 
levantamento recente da administradora 
paulista.

Embora ainda represente um núme-
ro expressivo, pesquisas comparativas 
indicam que o condômino busca atual-
mente diversificar e alternar a gestão do 
condomínio. Se hoje os índices de reelei-
ção são grandes, no passado eles era 
ainda maiores, praticamente uma certe-
za. Ainda segundo a Lello, na década pa-
ssada a permanência do mesmo síndico 
era chancelada em 90% das assem-
bleias realizadas com esta finalidade.  

Para Angélica Arbex, gerente de 
Relacionamento com o Cliente da Lello 
Condomínios, a mudança é significativa 
e reflete a maior preocupação dos 
moradores, principalmente dos novos 
condomínios entregues nos últimos 10 
anos, em relação à segurança, conforto e 
qualidade de vida, aliada à valorização 
do patrimônio. 

“Há cerca de 20 anos, administrar 
u m  c o n d o m í n i o  r e s u m i a - s e 
simplesmente em gerir as finanças e 
funcionários. Hoje, dado, à complexidade 
dos empreendimentos modernos, onde 
há verdadeiros clubes e, em alguns 
casos, populações maiores dos que 
cidades do interior de São Paulo, o 
s í n d i c o  h o j e  é  u m a  p e s s o a 
multidisciplinar, atua e transita por 
diversas áreas, desde de pequenos 
palpites de engenharia até conciliar 
conflitos entre vizinhos”, avalia Angélica.

Para  acompanhar  as  novas 
tendências da atualidade e suprir as 
mais diversas demandas do condomínio, 
o candidato a síndico necessita estar 
preparado. Isso requer conhecimentos 
não apenas de contabilidade e 
legislação, mas também de manutenção 
pred ia l ,  re lações  humanas  e , 
principalmente, o perfil do síndico atual 
exige uma forte característica de 
liderança. Ele precisa passar confiança 
àqueles que depositam nele a confiança 
de gerir os interesses coletivos.

(Redação com Assessoria Lello)

O seguro para condomínios é um 
dispositivo de fundamental importância de 
contratação obrigatória prevista na lei 
brasileira, especificamente no artigo 1.346 
do Código Civil (contra risco de incêndio ou 
destruição total ou parcial). O objetivo dele é 
minimizar os prejuízos quando ocorre um 
imprevisto e, por isso, é necessário constituir 
um contrato detalhado do que há de a 
seguradora cobrirá caso venha a ser 
acionada. 

No jargão relacionado ao tema, muitas 
vezes há palavras e expressões que geram 
dúvidas nos síndicos menos experientes, que 
nunca tiveram contato com o assunto. É 

importante  tirar  todas as  dúvidas 
pertinentes, antes de fechar ou renovar um 
contrato de seguro, para evitar dores de 
cabeça e surpresas desagradáveis se um dia 
porventura vier a ser usada a cobertura. As 
coberturas do seguro são bem específicas e 
se limitam ao perímetro do condomínio. 

Devem- se  observar  os  “riscos 
excluídos”, ou seja, aqueles que não contam 
com a garantia de indenização. Geralmente 
são eles, por categorias: 1) atos de 
hostilidade de guerra, rebelião, insurreição, 
confisco ou outras ocorrências semelhantes; 
2) radiações ionizantes ou contaminação por 
radioatividade; 3) atos de autoridades 
públicas, a não ser os que são adotados com 
o objetivo de evitar a propagação de danos 
cobertos pelas garantias contratadas; 4) 
vício de construção, defeito oculto ou 
mecânico, corrosão, ferrugem, umidade ou 
chuva; 5) defeitos preexistentes de 
conhecimento do segurado antes da 
contratação da apólice.
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(Redação com Assessoria Lello)

SEU CONDOMÍNIO
A hora de passar o bastão
A nova tendência é buscar novos nomes para se alternarem no comando do condomínio

Seguro
patrimonial
e suas
especificidades

Palavras-chave:

Apólice: Instrumento do contrato de seguro que discrimina o 
bem ou interesse segurado às coberturas contratadas e direitos 
e obrigações do segurado.

Endosso ou aditivo: Documento emitido pela seguradora 
durante a vigência do contrato, que promove alterações, 
correções, inclusões, nos dados constantes na apólice.

Indenização: Valor devido por força de sinistro coberto, não 
podendo ultrapassar, em hipótese alguma, o limite máximo de 
indenização da cobertura contratada.

Prêmio: É a importância paga pelo Segurado, ou o 
estipulante à Seguradora, em troca da transferência do risco a 
que ele está exposto. É o valor do seguro.

Sinistro: Ocorrência de acontecimento previsto no contrato 
de seguro e que, legalmente, obriga a Seguradora a indenizar.

Regulação de sinistro: Conjunto de procedimentos realizados 
na ocorrência de um sinistro para apuração de suas causas, 
circunstâncias e valores envolvidos, com vistas à caracterização 
do risco ocorrido.

Vicio Intrínseco: É a condição inerente e própria de certas 
coisas que as tornam suscetíveis de se destruírem ou avariarem 
sem intervenções de qualquer causa externa.

(FONTE: Manual do Segurado SulAmérica)
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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



L
E
G

IS
L
A

Ç
Ã

O

No ultimo sábado do mês de 
novembro de 2004 (29/11) foi realizado 
o “dia D” do combate à dengue, em todo 
Brasil.

A mobilização nacional envolveu 
tanto autoridades governamentais 
(federais, estaduais e municipais) 
quanto a organizações da sociedade 
civil, com o mesmo objetivo: evitar uma 
nova epidemia, nesse verão.

A chegada do calor e a possibilidade 
de ingresso de um novo tipo de vírus – o 
tipo 4- são motivos de sobra para que 
todos engatilhem suas armas contra o 
Aedes aegypti. No Rio de Janeiro, esses 
motivos são ainda mais fortes. Líder 
nacional, no verão passado, em numero 
de casos confirmados de todos os tipos 
de dengue, o Estado também conquistou 
o triste titulo de campeão em numero de 
mortes causadas pelas picadas de 
mosquitos infectados.

 Assim sendo, síndicos e gestores 

prediais tem um papel estratégico no 
combate a um mosquito cujos focos 
estão, em 90% dos casos, dentro das 
casas e condomínios. A população pode 
e deve atuar e não é possível ficar 
apenas aguardando a visita do agente de 
saúde,  a  cada dois  meses.  As 
autoridades recomendam que os 
síndicos promovam “vistoria diária” 
pelos funcionários do condomínio. A 
extensa lista inclui caixas d'água com 
tampa danificada, bromélias em área 
sombreada, retenção em cacos de vidro 
sobre  muros,  pneus,  garrafas 
quebradas,  l i xo  sem  o  devido 
acondicionamento, acumulo de água 
sobre as canaletas da garagem, pratos 
de vasos de plantas. O segredo é olhar 
com olho de quem quer achar, mesmo. 
Uma simples casca de ovo, uma 
tampinha de garrafa já são criadouros.

Ações diferenciadas

Para cada situação, há pelo menos 
uma solução alternativa. Durante anos 

pensaram que o fumacê era suficiente 
para combater o Aedes. Hoje sabe-se 
que o combate só será eficaz com a 
mobilização do cidadão comum, a partir 
do seu domicilio. As lições de ultima 
epidemia não foram em vão. Sendo 
assim alguns síndicos autorizam colocar 
querosene semanalmente nas canaletas 
da garagem. Mas no lugar de querosene 
também podem ser usados sal,creolina, 
detergente, óleo queimado etc.

Da mesma forma, retirar bromélias 
de áreas sombreadas e colocá-las ao sol 
tem o mesmo efeito de colocar uma 
colher de chá com água sanitária (diluída 
em 1 litro de água): modifica-se o 
ambiente do Aedes aegypti, matando-se 
as larvas. Outra dica é pôr areia nos 
muros cujo cacos de vidro – com o 
objetivo de evitar invasões – acumulam 
água de chuva e formam criadouros do 
mosquito da dengue. Areia também pode 
ser a solução para a água parada em 
pratos de vasos de plantas dos prédios.
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Verão não é sinônimo de dengue

REPETECO

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

A inadimplência é, sem dúvidas, o 
maior problema enfrentado por síndicos 
de condomínio e neste ano, com o 
agravamento da crise econômica, os 
números de devedores devem subir 
consideravelmente. Para reverter essa 
situação, a cobrança deve ser feita para 
conduzir o inadimplente ao pagamento 
de seus compromissos pendentes. Isso 
pode e deve ser feito. Contudo, é 
preciso verificar a forma como esse 
chamamento é feito. 

Expor publicamente a condição de 
inadimplente,  perante a lei,  é 
interpretado como um constrangimento 
e o síndico pode ser responsabilizado e 
penalizado judicialmente por isso. 
Portanto, a cautela e o bom senso são 
essenciais nesses casos. Ainda que 

haja pressa para se receber os débitos, 
o síndico não deve evitar os excessos 
para não ter de responder por isso no 
futuro. 

Igual cuidado deve ser tomado na 
hora de dar baixa nos pagamentos 
efetuados. Não são incomuns os casos 
em  que  a  administradora  de 
condomínios ou o próprio síndico 
realizam cobranças indevidas. Ou 
ainda o pior: chegam a negativar o 
nome de condôminos adimplentes em 
órgão de proteção ao crédito como SPC 
e Serasa por engano. 

No ano passado, a 4ª Câmara 
Civil do TJ desconstituiu sentença e 
julgou extinta, sem análise do mérito, 
ação de demanda proposta por 
morador de um edifício que buscava 

indenização por danos morais de uma 
empresa prestadora de serviços 
condominiais, após ter seu nome 
lançado em lista de devedores afixada 
no hall do edifício onde reside. Ele 
demonstrou nos autos estar com as 
contas rigorosamente em dia.

A decisão do TJ levou em 
consideração a ilegitimidade passiva 
da empresa – deveria figurar nesse 
polo o síndico ou mesmo seus 
conselheiros. “A elaboração de 
documento contendo a informação 
equivocada de que o autor está 
inadimplente não se confunde com a 
sua fixação em área pública do prédio”, 
distinguiu o desembargador substituto 
Jorge Luis Beber, relator da matéria.

A decisão da câmara destacou 
que o contrato do condomínio com a 
empresa é para a prestação de serviços 
contábeis, sem nenhuma referência a 
administração condominial. “Se dano 
houve à honra e à imagem do autor em 
razão da fixação da relação de 
devedores em área pública, esse se 
deveu à conduta adotada pelos 
gestores do condomínio edilício”, 
reiterou Beber. A decisão foi unânime 
(Apelação Cível n. 2015.024784-8). 

O ônus nesse caso recaiu 
totalmente no síndico por ter feito uma 
divulgação pública identificando o 
condômino erroneamente como 
i n a d i m p l e n t e ,  g e r a n d o  u m 
constrangimento.

(Redação com assessoria SEO Master)

Exposição de lista de devedores pode gerar indenizações ao condômino constrangido

Boa parte dos casos de dengue no Brasil ocorre em condomínios. Tal constatação é um alerta para síndicos e condôminos,
já que é preciso afastar todas as possibilidades de uma nova epidemia este ano. Veja as novas “armas” contra o mosquito

*Andréa Mattos *A autora é jornalista e colaboradora do jornal do sindico
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Qualquer modificação na estrutura de 
um imóvel deve seguir um roteiro de 
cuidados e regras específicas. O primeiro 
passo  deve  ser  providenciar  os 
documentos necessários para a realização 
da  ob ra ,  c omo  a  Ano tação  de 
Responsabilidade Técnica (ART) e o 
Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT). Ambos são preenchidos por um 
profissional de engenharia ou arquitetura, 
que listam as atividades técnicas a serem 
realizadas na futura reforma.

As regras municipais da região onde o 
empreendimento está localizado também 
devem ser observadas para a realização 
de obras. Em São Paulo, por exemplo, o 
início de uma reforma depende do 
preenchimento do requerimento pelo 
responsável técnico da obra, que poderá 
ser um engenheiro (ART) ou um arquiteto 
(RRT), documentando todos os passos da 
futura obra.

Segundo a legislação paulista, “o 
requerimento por si só, não habilita a 
obtenção do alvará e o consequente início 
das obras”. Ou seja, só é possível iniciar 
uma obra com o requerimento se o 
processo de aprovação e execução tiver 
sido autuado e no prazo de 30 dias não 
houver ocorrido, por parte da prefeitura, a 
emissão  de  “Comunique- se”  ou 
“Despacho decisório favorável”.

Este prazo será ampliado para 120 
dias quando for necessário o parecer de 
outros órgãos envolvidos na aprovação e 
execução do projeto.

Além da necessidade de regularizar a 
obra perante as autoridades locais, existe 
em âmbito nacional uma norma da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) que determina a elaboração do 
plano de reforma por profissional habilitado 
com a descrição de impactos nos 

sistemas, subsistemas, equipamentos e 
afins da edificação. Esse profissional 
também deve encaminhar o plano, em 
comunicado formal, ao responsável legal 
da edificação para análise antes do início 
da obra. A norma da ABNT em questão 
menciona o termo de responsabilidade 
técnica, que pode ser o ART ou RRT.

Independentemente da norma 
nacional, o síndico de condomínios já é o 
responsável pela edificação e cabe a ele 
fiscalizar qualquer obra, conforme o artigo 
1.348, do Código Civil. Assim, antes do 
início de qualquer obra, o síndico deve 
solicitar ao condômino a apresentação de 
documentos necessários para comprovar a 
regularidade da obra. Se ele for impedido 
de verificar o local acompanhado de 
engenheiro de sua confiança, poderá ainda 
solicitar a paralisação imediata da mesma.

Algumas convenções e regimentos 

internos de condomínios exigem que, antes 
do início das obras, o condômino deve 
enviar a planta modificativa e o alvará para 
a realização da obra ao síndico.

Caso o morador inicie uma obra sem 
autorização, o síndico deverá notificá-lo a 
apresentar o pedido para a realização da 
obra, sob pena do ingresso de medidas 
legais para resolver a questão, tais como a 
paralisação ou embargo da obra por falta 
de segurança.

Desta forma, o síndico deve exigir o 
cumprimento da legislação local vigente e 
da norma ABNT 16.280:14, mas não pode 
escolher entre RRT ou ART, que diferencia 
apenas a categoria do profissional 
responsável pela obra.

L impeza  de  fachadas  e 
varandas, vistorias e mesmo alguns 
reparos na parte  externa do 
condomínio  ex igem  que  um 
funcionário fique suspenso no ar por 
alguns minutos ou horas. Tal 
atividade apresenta riscos e, 
portanto, deve ser desempenhada 
com o máximo de cautela. 

É obrigação da administração do 
condomínio fornecer os equipamen-
tos de proteção necessários à 
realização da tarefa, caso esteja 
sendo feita por um funcionário 
próprio: Ascensor de punho, cinto 
paraquedista, magnésio (diminui a 
umidade das mãos) e mosquetão de 
aço.

Mesmo quando o serviço é 
prestado  por  uma  empresa 
terceirizada, o síndico deve estar 
vigilante quanto às normas de 

s e g u r a n ç a  e  e x i g ê n c i a  d e 
equipamentos, uma vez que ele pode 
ser chamado a compartilhar a 
responsabilidade por possíveis 
acidentes de trabalho que venham a 
ocorrer.

De acordo com a legislação 
vigente, o trabalho em altura é 
caracterizado como toda da atividade 
realizada acima de dois metros do 
nível inferior, na qual haja riscos 
iminentes de queda. O Ministério do 
Trabalho exige uma série  de 
ob r i gações  pa ra  pa t r ões  e 
empregados que exercem atividades 
nestas condições. É indispensável 
que o profissional seja capacitado 
para a função, por meio de cursos e 
treinamentos reconhecidos.

O trabalho em altura é regula-
m e n t a d o  p e l a  n o r m a 
regulamentadora nº 35 (Trabalho em 

Altura) do Ministério do Trabalho e 
Emprego,  que  estabelece  os 
requisitos mínimos e as medidas de 
proteção. Tais requisitos e medidas 
envolvem o  planejamento,  a 
organização e a execução, de forma a 
garantir a segurança e a saúde dos 
trabalhadores envolvidos direta ou 
indiretamente com esta atividade.

Há uma hierarquia simples de 
medidas de controle que serve para 
eliminar riscos de queda em altura. 
Essa hierarquia deve ser seguida 
sistematicamente de forma que a 
pessoa que esteja no controle do 
trabalho deva: usar o equipamento de 
trabalho em altura para evitar 
quedas; verificar se o equipamento de 
superfície/acesso em uso é estável e 
forte o suficiente para suportar o peso 
do trabalhador e de qualquer 
equipamento; realizar o trabalho tanto 

quanto possível a partir do solo, como 
montar estruturas e levantá-las na 
posição de meios de elevação; tomar 
precauções quando se trabalha em 
ou perto de superfícies frágeis, como 
por exemplo, em uma cobertura 
simples de telhados, para evitar uma 
queda ou para minimizar a distância 
e as consequências no caso de uma 
queda; garantir que os trabalhadores 
possam chegar com segurança até 
onde forem trabalhar em altura e 
também considerar os procedimentos 
de evacuação e salvamento de 
emergência; escolher o equipamento 
mais adequado para o tipo de 
trabalho que está sendo feito; 
fornecer proteção contra queda de 
objetos; certificar-se de que o 
equipamento utilizado para trabalho 
em altura está bem conservado e 
inspecionado regularmente.

Regras e Reforma do Apartamento
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* Rodrigo Karpat é advogado especialista em
Direito Imobiliário, consultor em condomínios

e sócio do escritório Karpat Sociedade de
Advogados (rodrigo@karpat.adv.br)

Por
Rodrigo Karpat*

LIMPEZA DE FACHADA, REVESTIMENTO (PISO E PAREDE), MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL.

A DIFERENÇA ESTÁ AQUI: SÍNDICOS 100% SATISFEITOS

(Redação com assessoria SEO Master)

Trabalho em altura requer equipamentos próprios e vigilância



Um tema polêmico no universo da 
vida em condomínio sempre foi a 
presença de animais de estimação. A 
legislação brasileira permite que os 
condôminos criem seus pets, logo, 
nenhuma convenção particular de 
condomínio pode se sobrepor à lei 
nacional. É o que defende a maioria dos 
juristas quando questionados sobre o 
assunto.

 Contudo, essa permissão possui 
restrições. Segundo o artigo 1.336 do 
Código Civil, legislação vigente para os 
condomínios no Brasil, é dever do 
condômino “dar às suas partes a mesma 
destinação que tem a edificação e não 
utilizar de maneira prejudicial ao sossego, 
sa lub r idade  e  segurança  dos 
possuidores, ou aos bons costumes”. Ou 
seja, pode-se criar um animal de 
estimação desde que ele não ofereça 
riscos ou perturbe o conforto dos vizinhos. 

 O bom senso sempre é a melhor 
regra a ser obedecida, mas às vezes 

alguns limites são excedidos e o caso 
pode parar na Justiça. Foi o que ocorreu 
em São Paulo, quando a 34ª Câmara de 
Direito Privado do Tribunal de Justiça 
(TJSP) manteve decisão da 4ª Vara Cível 
Central da Capital, obrigando um 
morador de condomínio a reduzir o 
número de cães que vivem em seu 
apartamento (cinco cães), sob pena de 
multa diária de R$100 em caso de 
descumprimento. 

Foi permitida a permanência de dois 
animais, desde que observadas as 
regras do local. O condomínio ingressou 
com a ação judicial após diversas 
reclamações de moradores. O dono dos 
animais alegava que as reclamações 
seriam fruto de desavenças pessoais e 
que os  cães só  latiam quando 
provocados.

De acordo com o desembargador 
Nestor Duarte, relator do recurso, o 
barulho excessivo provocado pelos cinco 
cachorros foi confirmado por outros 

m o r a d o r e s  e 
consta, inclusive, 
da assembleia que 
aprovou regras e 
condutas  para 
permanência de 
a n i m a i s  d e 
est imação  nos 
apartamentos. “O 
fato é que o réu 
veio  recebendo 
advertências  e 
multas para solucionar o problema do 
barulho produzido por seus cães desde 
2010, sem tomar providência efetiva”, 
afirmou o magistrado.

Histórias como essa demonstram o 
quão conflituosa pode ser a convivência 
em condomínio quando os moradores 
não pensam no coletivo e não se põem 
no lugar do próximo. Animais são 
permitidos em condomínios? Sim. 
Possuir um pet requer compromisso e 
responsabilidade por parte do dono. 

Antes de comprar ou adotar um é 
preciso refletir sobre alguns pontos: qual 
o porte do animal quando adulto e se 
h a v e r á  e s p a ç o  s u f i c i e n t e  n o 
apartamento para ele se adequar; esse 
animal é agressivo ou pode oferecer 
algum risco a outras pessoas que vivem 
no mesmo espaço; há disponibilidade de 
tempo para levá-lo para passear e assim 
evitar que faça barulho no ambiente 
doméstico. O dono do animal é 
responsável por qualquer dano físico ou 
material que o bicho venha a causar.
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permitidos, porém
com bom senso
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A inserção de plantas na 
ambientação do condomínio, seja na 
parte externa ou interna, confere 
mais elegância e conforto para quem 
vive ou frequenta o prédio. Um toque 
de natureza traz mais humanização, 
vida, cor e alegria aos espaços, mas 
é preciso escolher com cuidado os 
tipos de vegetação que serão 
utilizadas, levando em consideração 
a localização e o clima local.

 Flores que necessitam de 
muita luz e pouca água são as ideais 
para o verão. Bruno Esperança, 
gerente geral da Esalflores, classifica 
orquídeas, lavandas, tagetes e 
açucenas como excelentes opções 
para transformar ambientes nas 
estações mais quentes. “Se o 
objetivo é tornar o ambiente mais 
leve, relaxante e bonito, a lavanda é 
uma boa pedida. É uma planta que se 

desenvolve  melhor  em solos 
arenosos, requer muita luz e água, 
pelo menos uma vez por semana”, 
sugere. Outra flor perfeita para as 
regiões de clima quente e ensolarado 
é o tagete. Além de necessitar de 
muito sol, pode suportar altas 
temperaturas sem precisar de água.

O cuidado com as flores requer 
conhecimento das necessidades de 
cada  espécie  e,  por  isso,  é 
fundamental contar com o serviço de 
um profissional experiente que faça o 
manejo necessário e oriente a 
manutenção correta. A orquídea, por 
exemplo, é uma que exige cuidados 
diferenciados. “A recomendação é 
colocá-la próxima de uma janela 
orientada para sul, distante das 
radiações de sol durante os dias de 
calor, pois pode prejudicar a planta”, 
orienta Bruno Esperança.

Para quem deseja alegrar o 
condomínio e receber seus visitantes 
com muita cor, uma boa opção para 
se investir é a açucena, que possui 
exemplares com uma variedade de 

cores e podem chegar a ser tão 
diferentes entre si que três espécies 
distintas já garantem uma bela 
decoração. O especialista alerta que 
a terra deve estar fresca e não deve 
receber sol diretamente. “Outras 
boas opções para o verão são o 
jacinto e a bromélia”, finaliza.

As plantas não precisam ficar 
apenas no espaço externo do prédio, 
elas podem estar também no hall ou 
corredores. Para quem quer utilizar o 
verde nos ambientes internos, a 
designer de interiores Laura Santos 
af irma  que  é  uma proposta 
perfeitamente possível. Uma boa 
opção para o lado de dentro, segundo 
a profissional, são as samambaias, 
plantas de fácil manutenção é que 
dão  um  toque  de  f rescor  e 
naturalidade, trazendo a natureza 
para o ambiente. Para completar o 
cenário, pode-se combinar o verde 
com revestimentos em madeira. Seja 
onde for, as plantas dão um toque 
especial e são muito bem vindas.

Muita luz e pouca água: as plantas ideais para o verão
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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


