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* TR – Taxa Referencial; ** Débitos Federais; *** Unidade Padrão de Capital; (1) Rendimento no 1º dia do mês seguinte, para depósitos até 
03/05/12; (2) Rendimento no primeiro dia do mês seguinte para depósitos a partir de 04/05/2012 – MP nº 567, de 03/05/2012. (3) Crédito 
no dia 10 do mês seguinte (TR + juros de 3 % ao ano). (4) Juro pela Taxa Selic para pagamentos de débitos federais em atraso – no mês do 
pagamento, a taxa é de 1%; (5) São duas faixas salariais mínimas, com vigência a partir deste mês: R$ 905 (para domésticos, agropecuá-
rios, ascensoristas, motoboys) e R$ 920 (para operadores de máquinas, carteiros, cabeleireiros, trabalhadores de turismo, telemarketing); 
(6) Extinta pela Medida Provisória nº 1973/67, de 27/10/00 – último valor: R$ 1,0641; BTN + TR cheia – suprimido por ser título extinto 
pela Lei nº 8.177, de 01/03/1991, embora ainda existam alguns em circulação.

Fonte: Folha Online, Valor Econômico

Editorial

Nossa Mensagem

Indicadores Econômicos

mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 Ano 12 meses

Poupança antiga (1) 
Poupança (2) 
TR* 
TJLP 
FGTS (3) 
SELIC - Déb Fed (4) 
UPC *** 
Salário Mínimo 
Salário Mínimo SP (5) 
UFIR (6)

(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(R$) 
(R$) 
(R$)

0,6541% 
0,6541% 
0,1533 
0,62 

0,4003 
1,11 
23,05 
880,00 

1.000,00 
---

0,7053% 
0,7053% 
0,2043 
0,60 

0,4514 
1,16 
23,05 
880,00 

1.000,00 
---

0,6629 
0,6629 
0,1621 
0,62 

0,4091 
1,11 
23,16 
880,00 

1.000,00

0,7558 
0,7558 
0,2545 
0,62 

0,5018 
1,22 
23,16 
880,00 

1.000,00 
---

5,48 
5,48 
1,36 
5,02 
3,37 
9,22 
1,45 
11,68 

--- 
---

8,39 
8,39 
2,09 
7,42 
5,16 
14,15 
2,07 
11,68 

--- 
---

O que faz um bom síndico? A 
pergunta pode ser ambígua, não 
apenas questiona que atividades 

desempenha um bom síndico, mas 
também lança a pergunta sobre o que faz 
um síndico ser bom, que características 
são desejáveis e que defeitos devem ser 
evitados em alguém que se propõe a 
ocupar este cargo?
 A eleição de um síndico é o 
momento mais importante da vida 
em condomínio. É o momento em 
que os partícipes se confluem para 
depositar em um membro do coletivo 
as responsabilidades de administrar e 
defender os interesses do condomínio. 
Nessa hora, os critérios de escolha 
devem estar bastante claros para que 
se opte pelo candidato que mais tem a 

oferecer e agregar ao todo.
 Uma falha bastante comum 
é escolher o candidato apenas pela 
simpatia ou usando o critério da 
afinidade. Nesses casos, o raciocínio 
“votar com quem tenho maior 
proximidade” às vezes não é um bom 
caminho. Amizade e bom convívio entre 
condôminos é bom, mas isso não pode 
ser o fator determinante para doar seu 
voto. 
 Competência, experiências 
prévias com administração, 
capacidade de gerir pessoas e finanças, 
comprometimento e conhecimento 
dos problemas do prédio, bem como 
tempo livre para dedicar às tarefas do 
condomínio são critérios que devem 
ser observados no candidato a síndico. 

Nossa matéria de “Administração” traz 
mais pontos a serem refletidos sobre 
este tema. 
 Em “Cotidiano” leia sobre 
as interferências do condomínio na 
rotina de funcionários domésticos dos 
condôminos. Até onde podem ir as 
regras coletivas no contexto particular? 
Obrigatoriedade de uniformes, revista 
nos pertences pessoais de funcionários, 
proibição de conversas em áreas 
comuns do prédio. Essas e outras 
imposições são legítimas? O condomínio 
tem autoridade para interferir nessas 
questões? Saiba mais sobre este tema e 
outros assuntos diversos nesta edição 
do Jornal do Síndico.
 A todos, uma boa leitura e um 
ótimo mês de setembro!
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COTIDIANO

A interferência do condomínio em atividades de funcionários particulares

A rotina de um 
condomínio residencial 
é preenchida não 

apenas pelo convívio entre 
condôminos - inquilinos ou 
proprietários - como também 
com os seus respectivos 
funcionários domésticos. 
Empregados domésticos, 
diaristas, babás e cuidadores 
são alguns dos profissionais 
que estão em constante 
trânsito pelas dependências 
do prédio. 

 O condomínio pode 
estabelecer regras que 
visem maior organização 
e, sobretudo, segurança do 
imóvel. Contudo, excessos 
e abusos discriminatórios 
devem ser combatidos. 
As regras do condomínio 
não podem, em nenhuma 
hipótese, constranger ou 
ferir a dignidade de qualquer 
funcionário, seja ele do 
próprio residencial ou de 
alguma unidade em particular.

 Em Goiânia (GO), no 
mês de agosto, uma prática 
de um condomínio foi levada 
às manchetes de noticiários e 
denunciada: a obrigatoriedade 
de revista em mochilas e bolsas 
de empregadas domésticas ao 
saírem do prédio. “Para mim 
isso é uma falta de respeito, 
fiquei muito constrangida”, 
declarou uma das senhoras 
que tiveram de se submeter 
à revista ao deixarem o 
expediente. 

 Outro exemplo de 
abuso ocorreu em São Paulo 
(SP), quando ao chegarem 
uma manhã para trabalhar, 
empregados domésticos 
foram comunicados que 
teriam uma “pequena taxa” 
descontada do próprio salário 
para arcar com despesas para 
confecção de uniformes, uma 
exigência do condomínio, para 
que pudessem ter acesso às 
dependências do mesmo.

 No quadro de avisos, 
uma placa expressava 
que não seria permitida a 
permanência de funcionários 
no hall, garagem, escadas, 
ou quaisquer áreas de uso 
comum nem que estivessem 
uniformizados. Acrescentava-
se a isso a informação de que 
estava proibido encontros ou 
aglomerações de auxiliares 
domésticos e funcionários do 
condomínio, ainda que fora do 
horário de trabalho. 

 Ao analisar tais 
circunstâncias, o advogado 
Dimárcio Peres afirma 
encontrar claros exemplos do 
que não deve ser feito. “Em 
primeiro lugar, no caso de 
impor a revista dos pertences, 
é um absurdo, uma vez que o 
condomínio não tem poder 
de polícia e não pode revistar 
funcionários, que sequer são 
seus contratados, em hipótese 
alguma”, afirma. 

 Outra arbitrariedade 
também é verificada no 

segundo caso. “Apenas o 
contratante, ou seja o patrão, 
pode requerer que seu 
funcionário use uniforme. 
Para isso, ele próprio deve 
arcar com as despesas de 
confecção, o custo dessa roupa 
jamais pode ser pago pelo 
trabalhador”, declara. 

 A proibição de 
conversar, assim como outras 
medidas comuns como proibir 
o empregado doméstico 
de usar o elevador social 
não devem ser impostas no 
condomínio, pois constituem 
constrangimento. “O uso dos 
elevadores é igual para todos. 
Se o funcionário está em roupas 
de banho, portando carga ou 
animal doméstico, ele deve 
usar o de serviço, em outra 
maneira pode sim utilizar o 
elevador social. A segregação 
deve ser combatida”, afirma o 
advogado. 
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REPETECO -  Andréa Mattos

LEGISLAÇÃO -  (Redação com TJDFT)

A boa política de vizinhança

Arremesso de objetos é responsabilidade de condômino e do condomínio

Depois que o novo código 
civil entrou em vigor, 
em Janeiro desse ano, 

já não vale mais o ditado 
popular os incomodados que 
se mudem. 
 Aqueles condôminos 
que não seguirem as regras 
previstas no regimento interno 
e não colaborarem com a 
paz entre os vizinhos podem 
perder o direito de residir no 
local.
 Uma das mudanças 
inseridas nos condomínios 
co o novo código civil atinge, 
em cheio, as relações de 
vizinhança. O morador que 
infringir as regras impostas 
pelo Regimento Interno pode 
ser “convidado” a se retirar do 
condomínio. Mas, boa parte 
deles, de alguma forma, não 
leva serio a responsabilidade 
na preservação dos bens 

comuns, nem respeitam os 
direitos alheios. É dever de 
todos conservar as escadas, 
corredores, jardins, praça e vias 
publicas de seu conjunto, pois 
todas estas áreas são extensão 
da propriedade condominial. 
Mas, como preservá-las? E, 
mais ainda: como convencer 
os condomínios a assumirem 
a sua responsabilidade neste 
trabalho?
 Muitos síndicos tentam 
obter êxito nestas campanhas, 
mas apenas poucos conseguem 
resultados significativos; 
outros desistem e torcem por 
uma mudança “natural” dos 
moradores. Mas, caso o sindico 
insista nesta campanha, o 
que ele pode sugerir para os 
moradores? Abaixo, algumas 
sugestões que podem fazer 
diferença na convivência e na 
qualidade de vida proposta pelo 

condomínio:
 Não jogar lixo ou 
qualquer objeto na rua ou 
áreas de uso comum (jardins, 
calçadas, corredores). O lixo 
deve ser recolhido em sacos 
plásticos ou em depósitos 
adequados e depois colocados 
no local correto de coleta;
 Não estender roupas, 
tapetes, toalhas nas janelas, 
parapeitos das varandas, 
terraços ou em qualquer outro 
local visível do exterior, ou 
permitir que as circulações 
internas dos blocos sirvam de 
áreas para colocação dos varais;
 Não realizar serviços 
domésticos nas áreas de uso 
comum;
 Ser um bom vizinho, 
evitando perturbar o sossego 
dele com brigas, discussões e 
festas barulhentas, aparelhos 
de som e televisão em volume 

alto.
 Animais, aves ou 
qualquer tipo de criação nas 
unidades que causam incomodo 
aos moradores.
 
Costumes errados
  Cuspir, jogar lixo ou 
qualquer objeto na rua ou áreas 
de uso comum (jardins, calcada, 
corredores);
 Jogar papel higiênico, 
absorvente feminino ou 
qualquer outro detrito no vaso 
sanitário;
 

Ter em casa explosivos, 
drogas, ácidos inflamáveis ou 
equivalentes;
 Realizar serviços 
domésticos nas áreas de uso 
comum;
 Conservar o imóvel. 
Assim o condômino estará 
cooperando com a comunidade 
e valorizando o seu imóvel.

Jornalista e colaboradora do 
Jornal do Sindico

Por desleixo, descuido 
ou má fé é comum 
que objetos caiam 

de varandas e janelas nos 
condomínios. A mínima 
distração pode ser crucial para 
provocar o despencamento de 
algo, podendo gerar prejuízos 
materiais e também riscos a 
transeuntes. O condômino de 
cuja unidade for arremessado 
o objeto é responsável legal 
por responder pelos danos 
decorridos do fato. 
 Vasos de plantas, 
brinquedos, roupas, lixo, 
cigarros ou até mesmo saliva. 
Não importa o que está 
sendo jogado ou se a queda 
ocorreu por acidente ou ser 
proposital, o proprietário do 
imóvel é responsável pelo 
ato, podendo ser penalizado 
dentro das normas previstas 

no Regimento do condomínio e 
também processado na Justiça 
comum. O mesmo é aplicado 
ao condomínio, em caso de 
negligência coletiva. 
 Em julho deste ano, 
a 1ª Câmara Cível do TJDFT 
manteve decisão que condenou 
o Condomínio Beach Tower, 
na cidade de Itapema, a pagar 
indenização de R$5 mil, cada, a 
dois transeuntes atingidos por 
objetos que caíram da fachada 
do edifício. 
 Os autores afirmaram 
que estavam a caminho da 
praia, quando foram atingidos 
por cacos de vidros e vigas de 
ferro, sofrendo várias lesões. 
Segundo eles, houve negligência 
por parte do condomínio 
quanto à segurança da fachada 
do prédio. 
 Em contestação, 

o condomínio defendeu 
sua ilegitimidade passiva, 
afirmando que os objetos 
caíram de um dos 
apartamentos, onde não havia 
ninguém a quem se pudesse 
imputar responsabilidade no 
momento do acidente, pois era 
ocupado apenas no veraneio.
 A justificativa 
não conseguiu reverter o 
entendimento da 2ª Turma 
Cível, que julgou que o 
condomínio era ilegítimo 
para estar no pólo passivo 
da ação, já que a unidade de 
onde haviam caído os objetos 
tinha sido identificada. 
 O artigo 938 do 
Código Civil/02 prescreve que 
“aquele que habitar prédio, 
ou parte dele, responde pelo 
dano proveniente das coisas 
que dele caírem ou forem 

lançadas em lugar indevido”. 
Então, verifica-se que o caso 
é de responsabilidade civil 
objetiva, que prescinde de 
culpa.
 O arremesso do 
artefato poderá ser provado 
por imagens captadas por 
câmeras do próprio prédio 
ou câmeras de testemunhas, 
perícia especializada ou 
testemunho oral ou escrito 
de pessoas que viram o fato 
acontecendo. Nos casos em 
que não é possível reunir 
provas para chegar ao autor 
e, portanto, não sendo 
possível identificar a origem 
da coisa arremessada,  a 
jurisprudência e a Doutrina 
entendem que, nesse caso, 
trata-se de responsabilidade 
solidária de todos os 
moradores do condomínio.
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ADMINISTRAÇÃO

Ponto eletrônico: controle na ponta do dedo
Relógio digital proporciona registro seguro de ativi-

dades laborais e menos problemas com a Justiça

Eleições para síndico: como escolher o melhor?

SEU CONDOMÍNIO

Ter boa intenção nem 
sempre é suficiente para 
ser uma boa opção para 

ocupar o papel de síndico. O 
cargo exige muito mais. Além 
do bom trato e convivência 
pacífica com demais 
condôminos e funcionários, 
o candidato a gestor deve 
apresentar características 
operacionais que o qualifiquem 
para a administração seja para 
mandato de um ou dois anos, 
a depender das regras do 
condomínio.

 A camaradagem e 
a amizade não podem ser 
critérios de escolha para a 
eleição do síndico. Um bom 
ponto de partida é procurar 
saber se a pessoa que coloca 
o nome à disposição já possui 
alguma experiência prévia 
com gestão, preferencialmente 
de um condomínio, mas 
já ter comandado um 
estabelecimento comercial, por 
exemplo, pode ser de grande 
ajuda, uma vez que já estará 

familiarizado com alguns 
procedimentos. 

 Em segundo lugar, 
deve-se observar se o 
candidato tem conhecimento 
dos problemas e necessidades 
do condomínio. Nesse quesito, 
moradores mais antigos 
têm alguma vantagem pelo 
fator tempo, porém, novos 
condôminos não devem ser 
descartados de imediato. É 
necessário dar a oportunidade 
de todos demonstrarem suas 
experiências e interesses, para 
se decidir quem pode agregar 
mais conteúdo. 

 Um bom síndico tem 
pé no chão e trabalha sem 
falsas expectativas. Todas as 
grandes promessas de ótimos 
benefícios, redução drástica 
de gastos, resolução imediata 
de problemas antigos são 
pontos para serem observados 
com cautela e um pouco de 
desconfiança. Nenhum síndico 
faz milagre do dia para a noite, 
então é bom prestar atenção se 

o candidato tem planejamentos 
e cronogramas para alcançar 
metas viáveis. 

 Além das qualidades 
técnicas, o síndico deve ser um 
agente social conciliador. Em sua 
gestão, muitas vezes precisará 
mediar conflitos, discussões, 
entraves e dissabores entre 
condôminos. A capacidade de 
diplomacia e de gerenciar crises 
é fundamental para o papel de 
síndico, portanto é impossível 
que um morador antissocial 
consiga levar adiante um bom 
mandato. 

 Se entre os candidatos 
propostos há algum que pleiteia 
a reeleição ou já foi síndico em 
alguma outra oportunidade, 
a avaliação deve ser ainda 
mais criteriosa, uma vez que 
além da análise do “currículo”, 
deve-se analisar também as 
experiências de administrações 
passadas e verificar se foram 
proveitosas e se o candidato 
tem capacidade para contribuir 
mais. 

Um dos desafios na gestão 
dos funcionários do 
condomínio é o controle 

de horas trabalhadas, bem como 
o registro de início e término 
das jornadas. Atrasos na troca 
de turnos, horas extras, folgas 
e faltas são ocorrências que 
precisam estar documentadas 
para fins de cumprimento à 
legislação trabalhista.
 O antigo caderno de 
ponto ou mesmo cartão de papel 
já não são mais as melhores 
opções para essas necessidades, 
uma vez que podem ser 
facilmente, rasurados, fraudados 
ou mesmo danificados sem 
chance de reparo e recuperação 
dos dados contidos, o que 
dificulta o cálculo de horas. 
Sem contar no esforço maior 
gasto com a transcrição dessas 
informações para um meio 
digital.
 A tecnologia do relógio 
de ponto eletrônico - com cartão 
magnético ou biometria - já não 
é mais uma realidade restrita 
às empresas, agora também faz 
parte da rotina de condomínios 

residenciais e corporativos. O 
equipamento garante maior 
segurança no controle de 
atividades, diminuindo as 
chances de problemas com a 
Justiça do trabalho.
 Há modelos específicos 
homologados pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE), 
os quais devem ser instalados 
seguindo as orientações 
da Portaria 1510, que é 
uma determinação do que 
regulamenta o Sistema de 
Registro Eletrônico de Ponto 
(SREP). Com o relógio, é possível 
gerir os horários trabalhados 
do zelador, jardineiro, porteiro, 
vigilantes e funcionários da 
limpeza, entre outros que 
trabalham nos condomínios.
 As vantagens no uso 
do relógio de ponto eletrônico 
são inúmeras. No entanto, o 
investimento pode ser um 
pouco salgado se as finanças 
do seu condomínio não vão de 
vento em popa. Dos modelos 
homologados pelo MTE, o preço 
médio fica entre R$ 1.500,00 
e R$ 2.000,00, a depender da 

complexidade e funcionalidades 
do mesmo. Os custos devem ser 
analisados com cautela, embora 
seja um instrumento que vai 
ajudar e muito a administração 
do condomínio.

Especificidades
 De acordo com o 
Sistema de Registro Eletrônico 
de Ponto (SREP), os relógios 
de ponto devem possuir 
algumas características: 
apresentar tempo real 
em formato que contenha 
hora, minutos e segundos; 
deve possuir impressora 
acoplada e de uso exclusivo 
do equipamento, que permita 
a emissão de comprovante 
de cada marcação efetuada; 
capacidade de armazenamento 
permanente onde os dados 
armazenados não possam ser 
apagados ou alterados, direta 
ou indiretamente; possuir 
porta padrão USB externa 
(denominada Porta Fiscal), 
para pronta captura dos dados 
armazenados na memória pelo 
Auditor-Fiscal do Trabalho.



6 Agosto 2016 | Jornal do Sindico

DICAS

DECORAÇÃO - (Redação com assessoria)

GESSO

 O gesso é um dos materiais 
mais versáteis na arquitetura, podendo 
servir para diversas atribuições, desde 
fazer coberturas lisas e texturizadas ou 
redistribuir o espaço de um ambiente, 
podendo ser feitas alterações no teto 
e em divisórias. Outra vantagem é a 
excelente resistência ao fogo e um 
isolamento termo-acústico satisfatório 
nos ambientes. 
 A aplicação de gesso em reformas 
pode render, além da estética, economia. 

Enquanto um reboco normal é 
feito em duas etapas e utiliza areia, 
cimento e cal, no reboco de gesso se 
utiliza apenas um insumo: o próprio 
gesso. Um saco de gesso chega a ser 
encontrado no mercado por um valor 
três vezes menor que um de cimento. É 
comum ocorrerem trincas ou fissuras 
em forros de gesso mal executados, 
devido a dilatação ou retração 
térmica. Mão de obra especializada é 
fundamental.

ExtintOrES

 Equipamentos obrigatórios 
em todo condomínio, os extintores 
precisam estar em perfeitas 
condições para operarem 
adequadamente quando acionados. 
Uma manutenção equivocada pode 
inutilizá-lo e assim trazer graves 
riscos à segurança do prédio. 
A primeira e mais importante 
precaução a ser tomada é ser 
vigilante quanto ao prazo de 
validade do mesmo. 

 

 O lacre de inviolabilidade 
deve estar intacto e o ponteiro 
do indicador de pressão deve 
permanecer na faixa verde, caso 
contrário indicará despressurização. 
O extintor não deve apresentar 
sinais de ferrugem, arranhões ou 
estar amassado. O equipamento 
sempre deve ser mantido na vertical 
e jamais na horizontal ou de cabeça 
para baixo.

A reforma de 
dependências de uso 
comum como hall e 

salão de festas pede o uso de 
materiais versáteis, de fácil 
manutenção e custo razoável. 
Nesse contexto, a sanca e 
o forro de gesso são duas 
boas opções para jogar com 
a renovação dos ambientes 
comuns. Cada um possui 
vantagens e desvantagens 
próprias, veja qual se adéqua 
melhor ao seu projeto.
 O forro de gesso é 
o modelo mais tradicional 
em que esse revestimento 
se apresenta. Ele é usado 
para ocultar o telhado e 
fiações, disfarçando vigas e 
instalações. O forro possui 
bom isolamento acústico e, 
ao contrário do que muitos 
pensam, não se trata de um 
teto frágil, chega a suportar 

objetos de 10 kg. O forro de 
gesso é atraente não só pela 
versatilidade, como pela 
praticidade e rapidez: uma 
parede de gesso fica pronta 
em 36 horas, enquanto uma 
de alvenaria pode levar até 
15 dias. O acabamento pode 
ser diversificado, ao gosto do 
cliente. 
 A sanca de gesso, 
por sua vez, são usadas 
como alternativa ao 
forro, possibilitando uma 
arquitetura mais ousada. Ela 
é uma peça entre o teto e as 
paredes e pode ser usada como 
decorativa ou para compor 
uma iluminação diferenciada. 
Essas placas são instaladas 
por tirantes metálicos que se 
fixam diretamente na laje e as 
suspendem. 
 Tanto o rebaixamento 
com forro de gesso quanto as 

sancas são feitos do mesmo 
material: gesso e perfis de 
aço. A aplicação de ambos 
os acabamentos costuma 
ser rápida e prática, com 
investimento acessível. A 
escolha por uma ou outra 
opção depende do interesse 
do cliente e da finalidade do 
espaço a ser reformado. 
 De acordo com a 
designer de interiores do 
Ateliê Revestimentos, Marcia 
Zelioli, as duas formas estão 
em alta. “O forro de gesso usado 
para rebaixar o teto é o mais 
utilizado atualmente, mas se 
o pé direito não for muito alto 
a sanca é a melhor alternativa 
para ter uma iluminação 
diferenciada ou apenas 
decorar. O rebaixamento 
do teto com forro de gesso 
permite trabalhar melhor com 
a iluminação e até esconder a 

tubulação. O acabamento com 
tabica, que deixa um vão entre 
o teto e a parede, é o mais 
utilizado”, explica a designer.
 Segundo a designer, 
para ter um pé direito 
confortável (distância entre o 
teto e o piso) a altura mínima 
é 2,50 cm. Para embutir a 
iluminação nas placas de 
gesso ao fazer o rebaixamento 

do teto, é preciso, no mínimo, 
12 cm. Quando o pé direito 
não é alto o suficiente para 
rebaixar, a solução são as 
sancas aplicadas entre o forro 
e a parede. “Existem diversas 
opções, porém a tendência é 
apostar num visual clean, de 
linhas retas. O resultado é um 
ambiente mais sofisticado”, diz 
Marcia.

Sanca ou forro de gesso? Ambos são opções de material para renovar espaços
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DICAS

se
ra

fim

QUADRA POLIESPORTIVA

 A manutenção regular de sua quadra 
aumentará a vida útil das instalações e 
permitirá utilizá-las sempre nas melhores 
condições. Há no mercado diversas empresas 
que fornecem acessórios próprios para essa 
estrutura como: pisos especiais, alambrados, 
tabela para prática do basquete, traves para 
futebol, mastros e rede de vôlei ou tênis, dentre 
outras atividades.
 No planejamento de custos, é importante 
lembrar a necessidade de manutenção, a qual 

deve constar no calendário anual de 
revitalizações do condomínio. Os itens 
a serem vistoriados – e possivelmente 
reparados – numa inspeção são a resistência 
da tela que isola a quadra, condições de 
estruturas metálicas como traves (elas não 
podem apresentar pontas cortantes ou 
ferrugem), a visibilidade das demarcações 
do campo (caso a quadra sirva para algum 
esporte que necessite disso) e a qualidade do 
piso. 

ANUNCIAR NO

É A OPÇÃO CERTA
3214.4972
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Alimentos poderosos no combate ao câncer

Qualidade da água não-potável

Uma alimentação 
balanceada é o 
primeiro passo para 

se ter uma vida saudável. 
Mais que isso, alguns tipos 
de chás, legumes, frutas e 
grãos são valiosos aliados 
para prevenir doenças 
cancerígenas. Incluí-los 
no cardápio não anula as 
chances de desenvolver um 
câncer, mas pode ajudar 
a diminuir esse risco. 
Os melhores alimentos 
são os antioxidantes e 
que combatem radicais 
livres. Confira algumas 
possibilidades elencadas pela 
Hellofood para incrementar a 
sua rotina com mais saúde!

Melancia, tomate e goiaba:
 Esses três alimentos 

são ricos em licopeno, 
substância antioxidante 
responsável pela coloração 
vermelha e que previnem o 
câncer de próstata.
 
Frutas cítricas (laranjas, 
limas, limões e tangerinas):
 Elas são grandes 
fontes de vitamina C e 
auxiliam no combate de gripes 
e resfriados. Mas essas frutas 
também tem limonóides, 
substâncias antioxidantes que 
apresentam efeito preventivo 
contra o câncer.

Uvas vermelhas, suco e 
vinho tinto:
 Já é sabido que 
uma tacinha de vinho pode 
fazer bem ao coração e à 
saúde. Mas saiba que essa 

qualidade de uva contém 
altas concentrações de 
antioxidantes fenólicos 
(catequina, epicatequina, 
resveratrol) que são potentes 
agentes preventivos do 
câncer.

Brócolis, couve-flor e 
repolho:
 Esse trio tem 
sulfarofanos, substâncias 
capazes de eliminar 
substâncias químicas 
responsáveis por mutações 
cancerígenas. O consumo 
diminui o risco de câncer 
de mama, útero, próstata, 
intestino, bexiga, pulmão e 
laringe.

Chás verde e branco:
 Eles são ricos em 

compostos polifenóicos, que 
tem efeitos anticancerígenos. 
Essas substâncias 
inibem o surgimento e o 
desenvolvimento de tumor 
no pulmão, esôfago, duodeno, 
pâncreas, fígado, mama e 
cólon.

Alho:
 Ele é rico em 
alicina, que inibe a ação de 
nitrosaminas, associadas ao 
câncer do aparelho digestivo.

Soja: 
 Para quem é 
vegetariano e faz bastante uso 
de soja e derivados, pode estar 
se protegendo sem nem saber. 
Isso porque esses alimentos 
são fonte de isoflavonas, que 
ajudam contra várias formas 

de câncer, destacando-se os 
de mama e próstata.

Linhaça:
Esse alimento é fonte de 
lignana, um fitoestrógeno de 
ação relacionada à prevenção 
de câncer de mama, colo do 
útero e próstata.

Pipoca: 
Quem diria! Além de ir bem 
com um cinema, ela pode 
ser uma aliada para a saúde, 
porque contém o polifenol, 
um antioxidante que reduz o 
risco de câncer. 

Azeite de oliva extravirgem:
Eles são fonte de antioxidantes 
fenólicos, que ajudam a 
reduzir o risco de câncer de 
mama e de pulmão.

A água é um recurso 
indispensável à vida, 
utilizada em várias 

atividades cotidianas. 
Sendo algo tão importante 
para sua saúde e também 
para o condomínio, você já 
parou para se questionar a 
qualidade da água que chega 
ao seu prédio e é distribuída 
às mais diversas finalidades 
dentro dele?
 Saiba que existem 
requisitos mínimos que 
devem ser verificados para 
adequar a qualidade da água 
a uma finalidade específica. 
Por exemplo, a água utilizada 
para ornamentação de 
espaços como lagos ou fontes 
não precisa ser a mesma que 
chega à bacia sanitária do 
seu banheiro. Há elementos 
que são toleráveis estar 
presentes em um tipo de 
água e não em outro.
 As exigências 
mínimas da água não-potável 
para as atividades realizadas 
em edifícios estão presentes 

no Manual de Conservação 
e Reuso da Água em 
Edificações, uma publicação 
feita a partir de uma parceria 
do Sinduscon-SP, Fiesp, Sesi, 
Senai e IRS, juntamente 
com o Ministério do Meio 
Ambiente. O material pode 
ser acessado gratuitamente 
pela internet.
 Os requisitos são 
em função das diferentes 
atividades a serem realizadas 
nas edificações. 
 Água para irrigação, 
rega de jardim, lavagem de 
pisos: não deve apresentar 
mau-cheiro; não deve conter 
componentes que agridam as 
plantas ou que estimulem o 
crescimento de pragas; não 
deve ser abrasiva; não deve 
manchar superfícies; não 
deve propiciar infecções ou 
a contaminação por vírus 
ou bactérias prejudiciais à 
saúde humana. 
 Água para descarga 
em bacias sanitárias: não 
deve apresentar mau-cheiro; 

não deve ser abrasiva; não 
deve manchar superfícies; 
não deve deteriorar os 
metais sanitários; não deve 
propiciar infecções ou a 
contaminação por vírus 
ou bactérias prejudiciais à 
saúde humana. 
 Água para 
refrigeração e sistema de 
ar condicionado: não deve 
apresentar mau-cheiro; não 
deve ser abrasiva; não deve 
manchar superfícies; não 
deve deteriorar máquinas; 
não deve formar incrustações. 
 Água para lavagem 
de veículos: não deve 
apresentar mau-cheiro; 
não deve ser abrasiva; não 
deve manchar superfícies; 
não deve conter sais ou 
substâncias remanescentes 
após secagem; não deve 
propiciar infecções ou a 
contaminação por vírus 
ou bactérias prejudiciais à 
saúde humana.
 Água para lavagem 
de roupa: deve ser incolor; 

não deve ser turva; não deve 
apresentar mau-cheiro; deve 
ser livre de algas; deve ser 
livre de partículas sólidas; 
deve ser livre de metais; não 
deve deteriorar os metais 
sanitários e equipamentos; 
não deve propiciar infecções 
ou a contaminação por vírus 
ou bactérias prejudiciais à 
saúde humana.
 Água para uso 
ornamental: deve ser incolor; 
não deve ser turva; não deve 
apresentar mau-cheiro; não 
deve deteriorar os metais 
sanitários e equipamentos; 
não deve propiciar infecções 

ou a contaminação por vírus 
ou bactérias prejudiciais à 
saúde humana.
 Água para uso 
em construção civil (na 
preparação de argamassas, 
concreto, controle de poeira 
e compactação de solo): 
não deve apresentar mau-
cheiro; não deve alterar as 
características de resistência 
dos materiais; não deve 
favorecer o aparecimento de 
eflorescências de sais; não 
deve propiciar infecções ou 
a contaminação por vírus 
ou bactérias prejudiciais à 
saúde humana.

BEM ESTAR -  (Redação com assessoria Hellofood)

MEIO AMBIENTE



9Jornal do Sindico | Agosto 2016

Não aja como um Síndico “repolho”...

O Repolho é um vegetal 
crucífero que é popular 
em muitas culturas, 

porque é barato, grande e 
saudável. Sua composição 
natural traz grandes 
benefícios à saúde como: 
Prevenir o Câncer, diminuir 
os níveis de colesterol, 
reduzir os radicais livres no 
organismo e atuar como um 
poderoso anti-inflamatório 
dentre outras maravilhas. 
 Mas apesar de tantas 
vantagens nutricionais, 
o repolho tem uma 
característica intrínseca 
que vale a pena comentar: 
ele nasce aberto e quando 
maduro se fecha.    
 Imaginemos um 
sindico que adota uma 
postura de “repolho” em sua 
gestão condominial, pode 
ser desastroso. Pense na 
hipótese de escolher e eleger 
um sindico receptivo, atento 
e amável e após alguns meses 
se trancar  como o repolho 
maduro, como será essa 
gestão? 
 Certamente esse 
sindico está com seus dias 
contados. Quando uma 
gestão condominial se cerra 
para o condômino, inúmeros 
problemas podem acontecem. 
Não havendo transparência, 
informação administrativa 
e a obscuridade imperar, os 
resultados práticos desta 
gestão são catastróficos.  
 Esta clausura 
temporal do sindico 
transmite aos condôminos 
alguns indícios de possíveis 
irregularidades na gestão, 
pois do contrário haveria a 
plena comunicação e vasta 

informação sobre todos os 
atos da gestão, pode não ser 
a verdade, mas infelizmente 
é desta forma a compreensão 
geral. 
 É verdade que isto 
não uma regra. Muitas vezes 
a clausura do sindico se 
dá por falta de experiência 
e ou até por falta de uma 
assessoria interna dos outros 
membros da gestão que 
ajudem o sindico a expor de 
forma clara os dados técnicos 
da administração. 
 Em outros casos a 
assessoria contábil pode 
ter um papel fundamental 
de auxilio para a gestão do 
sindico na demonstração das 
contas evitando rumores de 
irregularidades pela falta de 
apresentação de balancetes.  
 Mas de toda forma, 
como é sabido, o sindico 
sempre será em primeira 
face o responsável, por isso 
a grande preocupação em 
manter uma gestão aberta e 
clara em todos os sentidos.
 Portanto o sindico 
agir fisiologicamente como 
um repolho, ou seja conforme 
sua natureza e funcionamento 
de desenvolvimento natural  
é um erro. 
      Como você se sentiria 
em eleger um condômino 
candidato ao cargo 
extremamente expansivo, 
comunicativo, aberto as 
opiniões e disposto a manter 
tudo “as claras” para depois 
em curto espaço de tempo 
agir como um repolho 
maduro, se fechar, se retrair 
e causar grandes transtornos 
a comunidade de seu 
condomínio, não seria justo.

 Veja a seguir 
comprovadamente os maiores 
problemas vivenciados na 
prática pelo sindico  que age 
como um “repolho maduro”:
 
1-      Desconfiança geral dos 
condôminos na gestão 
2-      Dúvidas sobre a condução 
financeira dos recursos 
3-      Questionamentos sobre 
a aplicação destes recursos
4-      Utilização correta das 
verbas arrecadadas
5-      Preocupação com as 
prioridades e necessidades
6-      Realização das 
manutenções preventivas e 
corretivas
7-      Receio de reeleger o 
sindico
8-      Descrença nas promessas 
de eleição   
9-      Suspeição de informações 
prestadas fora dos prazos
  Todas essas 
consequências elencadas 
acima, são muitas danosas 
para um sindico no curso 
de sua gestão porque, 
em tese uma postura 
inversamente proporcional 
traria certamente à tona uma 

gestão tranquila, desde que 
abandonasse ou  não agisse 
com uma postura retraída e 
fechada. 
  Uma das funções do 
sindico previstas em Lei e 
nas convenções condominiais 
quanto a responsabilidade 
civil , é exatamente a 
informação como previsto no 
Código Civil:
Art. 1.348. Compete ao 
síndico:
(...) 
III - dar imediato 
conhecimento à assembleia da 
existência de procedimento 
judicial ou administrativo, 
de interesse do condomínio; 
(Grifos Nossos...) 
 Portanto comete um 
grave erro aquele gestor 
que veda informações 
aos condôminos, não 
disponibiliza as prestações 
de contas ou não esclarece 
as dúvidas pertinentes dos 
interessados que contribuem 
financeiramente para o 
bom funcionamento do 
condomínio. 
 Assim os síndicos 
devem refletir e ponderar às 

consequências maléficas a 
gestão condominial em  agir 
como um  síndico “repolho”.
     Desta forma maliciosa, em 
que no momento de interesse 
eletivo  se abrem (como 
nasce o repolho), e de modo 
contrário, quando aparecem 
os questionamentos e 
dúvidas dos condôminos  se 
fecha ( como um repolho  
maduro), e nega informações 
e esclarecimentos  aqueles 
que confiaram nele e 
permitiram que gerenciasse 
o condomínio, tal atitude 
é no mínimo passiva de 
repreensão.
        A resposta por essa 
confiança depositada pelos 
condôminos no sindico 
eleito, deve ser por obrigação 
ética e legal a  transparência 
das contas, a clareza nos 
atos  administrativos, a 
plena resposta a qualquer 
questionamento, e uma postura 
receptiva e aberta quanto a 
todos os fatos e acontecimentos 
de sua gestão.   
 Essa é a dica deste 
mês do Dr. Condomínio.  Até 
a próxima!  

DR. CONDOMÍNIO
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FINANÇAS - (Redação com TRF4)

JURISPRUDENCIA

Novo dono, velhas dívidas
Ao comprar um imóvel com débitos, o novo proprietário adquire junto 

as dívidas do mesmo

Dívidas com o 
condomínio e com 
fi nanciadoras são 

atreladas ao imóvel em 
questão e não apenas ao 
proprietário dele. Isso quer 
dizer que, mesmo passando 
para outras mãos, a unidade 
condominial não fi ca livre 
de suas dívidas. Se a casa ou 
apartamento muda de dono, 
as dívidas vão junto, e as 
cobranças também.
 Esse foi o 
entendimento reafi rmado 
pelo Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região (TRF4): 
a dívida condominial adere 
ao imóvel, passando a ser de 
responsabilidade daquele 
que venha a adquirir o bem. A 
partir dessa premissa, o TRF4 
deu provimento,  agosto, a um 
recurso do condomínio de 
Esteio (RS) Victória Régia e 
determinou a manutenção da 
penhora de um imóvel.
 O apartamento em 
questão foi retomado pela Caixa 
após o mutuário deixar de pagar 
as prestações do fi nanciamento. 
O banco, entretanto, não pagou 

os condomínios atrasados, 
o que levou a administração 
condominial do Vitória Régia 
a ajuizar ação requerendo a 
quitação.
 Tentando eximir-
se da dívida, a instituição 
fi nanceira moveu o processo 
na Justiça Federal pedindo o 
levantamento da penhora. A 
Caixa alegava que esta seria uma 
constrição de patrimônio de 
terceiro, devendo ser cobrada 
do mutuário. Em primeira 
instância, a Justiça suspendeu 
a penhora e administração 

do condomínio recorreu ao 
tribunal contra a decisão.
 O relator do processo 
na 3ª Turma, desembargador 
federal Ricardo Teixeira 
do Valle Pereira, reformou 
a sentença. Conforme o 
magistrado, “é sabido que a 
taxa condominial se trata de 
obrigação propter rem, ou 
seja, que adere ao imóvel, 
transmitindo-se ao adquirente 
do mesmo. A responsabilidade 
do novo proprietário inclui a 
de adimplemento daquelas 
taxas anteriores à aquisição”.

SAIBA MAIS: 
O que signifi ca “Propter REM”?
 É uma obrigação 
real, que decorre da relação 
entre o devedor e a coisa. 
Difere das obrigações 
comuns especialmente pelos 
modos de transmissão. 
Propter rem significa “por 
causa da coisa”. Assim, se 
o direito de que se origina 
é transmitido, a obrigação 
o segue. A transmissão é 
automática, independente 
da intenção específica do 
transmitente.

TJ-SP - Agravo de Instrumento 
AI 21356639620148260000 SP 
2135663-96.2014.8.26.0000 (TJ-SP) 
Data de publicação: 11/09/2014 
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. COBRANÇA. 
Somente quando, à toda evidência, 
transparece que efetivamente é vil 
o preço da arrematação, que nessa 
condição é aquele que choca o 
senso comum, é que esta deve ser 
coibida, autorizando a jurisprudência 
majoritária a arrematação por até 
60% da avaliação. Decisão reformada. 
Recurso provido 

TJ-SP - Apelação APL 
10071907220148260562 SP 
1007190-72.2014.8.26.0562 (TJ-SP) 
Data de publicação: 28/10/2015 
Ementa: USUCAPIÃO. CONDOMÍNIO 
EDILÍCIO. ÁREA COMUM. Sentença 
de improcedência. Irresignação dos 
autores. Rati� cação dos termos da 
sentença recorrida (art. 252, RITJSP). 
Impossibilidade de usucapir área 
comum de condomínio edilício. 
Inteligência do artigo 1.331 , § 2º , 
do Código Civil , e do artigo 3º da 
Lei 4.591 /1964. Mera permissão de 
uso, parcialmente exclusivo, de área 
comum da coletividade condominial. 
Área comum essencial para o 
funcionamento do condomínio. Área 
que circunda o imóvel condominial 
e de que se depende para a 
manutenção periódica de outras 
áreas comuns, além de garantia da 
segurança do condomínio. Posse 
precária, sem animus domini. Não 
caracterização dos requisitos do 
artigo 1.238 do Código Civil . Recurso 
desprovido. 

TJ-SP - Apelação APL 
00510355020098260562 SP 
0051035-50.2009.8.26.0562 (TJ-SP) 
Data de publicação: 20/05/2014 
Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍCIO. 
Vazamento em tubulação 
hidráulica de uso comum. Conserto 
incorretamente realizado pelo 
condomínio. Necessidade de 
correção por condôminos titulares 
da unidade autônoma afetada. 
Ressarcimento devido. Culpa 
exclusiva do condomínio. Danos 
morais não con� gurados. Juros 
moratórios devidos desde os 
desembolsos porque desconhecida 
a data exata do ilícito absoluto. 
Sucumbência recíproca reconhecida. 
Apelações providas em parte. 

TJ-SP - Apelação APL 
40018160820138260320 SP 
4001816-08.2013.8.26.0320 (TJ-SP) 
Data de publicação: 13/11/2015 
Ementa: COBRANÇA. DESPESAS 
CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO 
EDILÍCIO IRREGULAR. 
IMPROCEDÊNCIA. Insurgência em 
face de sentença de procedência. 
Réus condenados ao pagamento 
de valores gastos com obras 
de segurança, na proporção 
de sua fração ideal. Alegação 
de que obras foram realizadas 
exclusivamente para regularização 
do comércio existente no térreo. 
Apartamentos que não teriam sido 
bene� ciados. Responsabilidade 
única dos proprietários do 
imóvel onde instalado o bar. 
Acolhimento. Ausência de prova das 
alegações iniciais. Inexistência de 
demonstração de que autoridades 
exigiram reforma de todo o imóvel. 

Ausência de prova da urgência e 
necessidade a justi� car realização 
da obra, com base no art. 1.341 , 
§ 1º , CC . Fortes indícios de que 
reformas exigidas atrelam-se 
apenas ao comércio existente no 
térreo do condomínio edilício. Art. 
333 , I , CPC . Autores que não se 
desincumbiram do ônus que lhes 
cabia. Improcedência do pedido 
de cobrança. Sentença reformada. 
Recurso provido. 

TJ-SP - Apelação APL 
00167524820098260223 SP 
0016752-48.2009.8.26.0223 (TJ-SP) 
Data de publicação: 09/10/2015 
Ementa: CONDOMÍNIO 
EDILÍCIO. PRESTAÇÃO DE 
CONTAS. 1. Prestadas as 
contas e constatando-se que o 
síndico contratou em nome do 
condomínio em desacordo com 
o autorizado em assembleia, de 
rigor a restituição dos valores 
desembolsados. 2. Não há 
qualquer óbice na aplicação 
do parcelamento previsto no 
art. 745-A do CPC em fase de 
cumprimento de sentença. 
Inteligência do art. 475-R do CPC 
. Precedentes do STJ Recurso 
parcialmente provido. 

TJ-SP - Apelação APL 
00090636620108260562 SP 
0009063-66.2010.8.26.0562 (TJ-SP) 
Data de publicação: 01/07/2015 
Ementa: RESPONSABILIDADE 
CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. 
CONSERVAÇÃO. DANO MORAL 
CONFIGURADO. A sentença 
corretamente reconheceu a 
responsabilidade do condomínio 

réu, porquanto lhe competia 
promover a conservação da laje 
para evitar danos aos imóveis 
localizados no último andar 
do edifício. É inegável que a 
infiltração, associado ao total 
descaso do réu, que demorou 
mais de um ano e meio para 
providenciar o reparo, causaram 
o prejuízo moral alegado na 
petição inicial. Dano moral fixado 
com moderação [R$ 10.000,00]. 
Sentença mantida. Recurso não 
provido. 

TJ-SP - Apelação APL 
02317571520068260100 SP 
0231757-15.2006.8.26.0100 (TJ-SP) 
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PALAVRA CRUZADA

SUDOKU FASES DA LUA

SOLUÇÕES

14 3.08.2016QUARTA-FEIRA
www.destakjornal.com.brPASSATEMPO

ÁRIES
21/3 - 20/4

Energias favorecemmudanças impor-
tantes profissionalmente. Você, enfim,
achará o caminho certo do sucesso.

PALAVRAS CRUZADAS FRASES HORÓSCOPO
Por Zander Catta Preta

SUDOKU

SOLUÇÕES

TOURO
21/4 - 20/5

Cuidado comos obstáculos à realiza-
ção de seus planos. Se ficar atento,
nada atrapalhará seu caminho.

GÊMEOS
21/5 - 20/6

Momento promissor: cuide da organi-
zação de projetos e tarefas pessoais.
Planeje comatenção: é fundamental.

CÂNCER
21/6 - 21/7

Océu traz chances de sucesso. Suas
capacidades e habilidades poderão
ser enfim reconhecidas. Valorize-se.

LEÃO
22/7 - 22/8

Cuidado para que preocupações não
façamvocê trabalhar emdobro. Gaste
energias de forma justa e exata.

VIRGEM
23/8 - 22/9

Bomdia para resolver pendências
hámuito adiadas,mas não inove ou
abuse. Siga as regras ao pé da letra.

LIBRA
23/9 - 22/10

Otimismo e autoconfiança favorece-
rão suas iniciativas. O céu está ilumi-
nando seu caminho para o sucesso.

ESCORPIÃO
23/10 - 21/11

Alguns fatos poderão favorecer a sua
jornada. Atenção ao seu entorno; não
despreze nenhuma informação dada.

SAGITÁRIO
22/11 - 21/12

Cuidado ao tentar sair da rotina. Cum-
pra suas atividades semmuitas alte-
rações. Cautela e atenção às coisas.

CAPRICÓRNIO
22/12 - 20/1

Novos desafios à frente. Olhos aber-
tos às oportunidades que omundo
traz. Não fuja da aventura da vida.

AQUÁRIO
21/1 - 19/2

Agente sempre pode aprendermais
compessoasmais experientes. Apro-
veite cada oportunidade; não hesite.

PEIXES
20/2 - 20/3

Momento para evitar confusões e dis-
putas. Trabalhe comatenção emos-
tre, comgesto e fato, sua capacidade.

Apersistência pode
transformar um
fracasso num feito
extraordinário.
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ÁRIES
21/3 - 20/4

As pessoas irão procurá-lo para
ajudar. Aproveite paramontar um
clima de harmonia e de boa vontade.

PALAVRAS CRUZADAS FRASES HORÓSCOPO
Por Zander Catta Preta

SUDOKU

SOLUÇÕES

TOURO
21/4 - 20/5

Cooperação será o tomdo dia. Cui-
dado para que a rotina não desgaste
por demais seus relacionamentos.

GÊMEOS
21/5 - 20/6

Háuma forte tendência de se tomar
decisões precipitadas e se arrepender.
Pense bemantes de falar ou agir.

CÂNCER
21/6 - 21/7

Se você olhar bem, todos os proble-
mas financeiros são fruto de falta
de visão. Aprenda comseus erros.

LEÃO
22/7 - 22/8

Boas notícias diminuirão sua ansie-
dade comproblemas financeiros. Tal-
vez um lucro imprevisto apareça.

VIRGEM
23/8 - 22/9

Sempre que confia no que faz, não há
arrependimento. Decisões duras são
leves quando tomadas com justiça.

LIBRA
23/9 - 22/10

Evite assumir tarefas que você não
pode executar. Sua imagemvem
das promessas cumpridas.

ESCORPIÃO
23/10 - 21/11

Nem todomundo está disposto a aju-
dar, e isto ficará claro hoje. Contorne
os problemas comseu carisma.

SAGITÁRIO
22/11 - 21/12

Hoje o dia promete ser tranquilo.
Tudo transcorrerá comnaturalidade.
Relaxe que tudo se encaixará.

CAPRICÓRNIO
22/12 - 20/1

Fique atento às oportunidades de
negócio. Às vezes, amelhor chance
passa e nós nemapercebemos.

AQUÁRIO
21/1 - 19/2

Mostre-se disponível para quemestá
acima na sua hierarquia de trabalho e
conquiste sua confiança.

PEIXES
20/2 - 20/3

Você está coma tendência de
exagerar em tudo o que é bom.
Modere-se e curta bema vida.

Mestre não é quem
sempre ensina,mas
quemde repente
aprende.
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AMPLIAÇÃO E REFORMAS

ÁGUA / INDIVIDUALIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

BOMBAS

V e j a  a n ú n c i o  p á g . :  0 1  -  F o n e :  3 0 6 2 . 7 4 2 0

V e j a  a n ú n c i o  p á g . :  0 1  -  F o n e :  3 3 1 2 . 3 3 3 3

CONSTRUÇÕES E REFORMAS

www.cross.eng.br

Rua Monsenhor Otávio de Castro, 435 - Fátima

(85) 3055.0055/ 9.88665309/ 9.99067111

Fachadas
Pinturas
Impermeabilização
Reformas
Manutenção Elétrica e Hidráulica
Ampliação e Construção
Inspeção Predial



✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

(85) 99715.7291 (TIM) / 98740.5279 (OI)

INSPEÇÃO &ENGENHARIA 

Rua Nogueira Acioli, 952 - Aldeota- Fortaleza-CE

primeinspecaoengenharia@gmail.com

www.primeinspecaoengenharia.com.br

(85) 9 9159 5977 / (85) 9 8106 5532  

(85) 3036 6465

- Projetos;
- Reformas;
- Construções;
- Laudo de inspeção 
  predial.

Equipe altamente especializada.

Serviços para condomínios: 
- Pintura;
- Revestimentos;
- Limpeza de caixa d’água;
- Obras em geral.

- Projetos;
- Ref

ENGENHARI

ormas;
- Construções;
- Laudo de inspeção 
  predial.

Equipe altamentuipe altamentuipe alt e especializada.

- Pr
- Ref

ENGEN RI

- Cons
- Laudo de inspeção 
  predial.

Eq e especializada.
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EXTINTORES

ELÉTRICA

ELEVADORES

ELEVADORES

DESENTUPIDORA



15Jornal do Sindico | Agosto 2016

EXTINTORES

O MAIOR VEÍCULO PARA CONDOMÍNIOS
(85) 3214.4972

INSPEÇÃO PREDIAL
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SEGURANÇA

SEGURANÇA



16 Agosto 2016 | Jornal do Sindico


