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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, agropecuários, 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
jun/16 jul/16 ago/16 set/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$)

0,7053%
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
---

0,6583%
0,6583%
0,1575
0,60

0,4045
1,11
23,16
880,00

1.000,00

5,48
5,48
1,52
5,66
3,79
10,44
1,45
11,68

---
---

8,39
8,39
2,06
7,50
5,12
14,15
2,07
11,68

---
---

Muito tem se falado sobre o novo 
perfi l do síndico. Se antes esse 
cargo comumente era ocupado 

por homens de meia idade com vida 
profi ssional inativa por aposentadoria, 
hoje o cenário é muito mais 
diversifi cado. As mulheres chegaram 
com tudo provando que são ótimas 
gestoras, assim como os mais jovens. 
Para ser síndico a principal condição é 
ter boa vontade para trabalhar em prol 
do condomínio.
 Uma outra tendência que vem se 
valorizando no mercado de imóveis é a 
fi gura do síndico profi ssional, uma pessoa 
instruída especifi camente para lidar com 
as burocracias pertinentes à rotina da 
administração de um prédio. Muitos cursos, 
inclusive, existem para formar técnicos 
especialistas em gestão condominial.

 O síndico tradicional, aquele 
que é conhecido dos demais moradores 
porque é também condômino continua 
sendo maioria nos condomínios pelo 
Brasil. Segundo dados levantados 
por uma empresa administradora na 
cidade de São Paulo, dos quase dois mil 
imóveis para os quais ela presta serviço 
de assessoria condominial, 93,5% são 
moradores do próprio edifício e outros 
6,5% são profi ssionais. Confi ra mais 
informações na nossa matéria Especial 
desta edição. 
 Neste mês de outubro também 
fazemos um alerta, chamando a atenção 
de nossos leitores síndicos para a 
necessidade de atualizar os dados 
cadastrais dos condôminos, uma vez 
que boletos bancários só poderão ser 
em emitidos com o CPF do proprietário 

da unidade condominial. A Febraban 
(Federação Brasileira dos Bancos) 
determinou que a partir do mês de 
janeiro do próximo ano, 2017, não será 
mais permitida a opção de emissão de 
boleto bancário do tipo não registrado. 
Fique atento!
 Por fi m, nem só de condomínio 
vive o Jornal do Síndico. Prestamos 
serviço de informar com qualidade 
e nesta edição, em nosso artigo da 
seção Bem Estar, ajudamos a divulgar 
a campanha do Outubro Rosa, conjunto 
de ações tão importante para a saúde 
da mulher no combate ao câncer de 
mama. Informe-se, eduque-se e passe 
adiante essa corrente do bem!

 Desejamos uma ótima leitura!
Os editores

O MAIOR 
VEÍCULO PARA 
CONDOMÍNIOS

(85) 3214.4972
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REPETECO -  *Luiz Fernando Queiroz

SEU CONDOMÍNIO -  (Redação com TJDFT)

Prédio é alvo de espertezas

Para cada infração, uma penalidade

A adoção correta de 
normas de conduta e 
de padrão técnico não 

impedirá que pessoas maldosas 
e mal intencionadas tentem 
tirar dinheiro do condomínio, 
utilizando os mecanismos 
judiciais.
 O condomínio surgiu 
como instituição destinada 
a proporcionar economia, 
conforto e segurança a seus 
moradores, e vem cumprindo 
com sua missão de forma 
invejável, a ponto de suscitar 
muitas imitações. 
 Vislumbra-s, no 
momento, uma tendência de 
encarar o condomínio como 
“casa da sogra, ou seja, um saco 
de pancadas de onde muitos 
tentam tirar proveito, por não 
ser uma pessoa natural, que 
cuida bem de seus interesses, 
por não doer diretamente no 
próprio bolso, há quem veja o 
condomínio como algo meio 

publico, meio privado, onde 
tudo é possível, de onde se pode 
arrancar algum.
 De um lado temos os 
problemas decorrentes de 
nossa cultura do desconto por 
fora e do superfaturamento. 
Impera nos meios comerciais 
a idéia errônea de que na 
maioria dos condomínios o 
sindico ou a administradora 
só aprova a aquisição de 
matérias ou a realização de 
obras mediante o recebimento 
de comissão.
 Que tal fato só 
acontece, em determinadas 
circunstancias, é voz corrente. 
Porem, nada justifica elevar o 
preço dos serviços oferecidos 
ao condomínio sob esse 
fundamento. O pior de tudo 
é que muitos fornecedores 
oferecem comissão, mas 
se recusam a dar o mesmo 
desconto para o condomínio, 
quando o sindico é honesto e 

solicita abatimento de igual 
valor.
 De outro lado, temos 
a iniciante moda das ações de 
indenização e de dano moral 
contra o edifício. Sabemos de 
diversos casos de condôminos 
que estão acionando o 
condomínio junto aos juizados 
especiais, em diferentes 
estados do país, pelos motivos 
mais banais. Um porque o 
porteiro não permitiu que 
subisse de calção de banho 
pelo elevador social, outra 
porque a correspondência 
foi colocada no escaninho do 
vizinho, outro ainda porque o 
vizinho estacionou o carro na 
sua garagem e assim por diante. 
Qualquer fato por menos 
que seja, gera uma reação 
desproporcional. Nas hipóteses 
de dano moral, a pedida gira 
em torno de R$ 5.200,00, valor 
pouco inferior a 40 salários 
mínimos, limite máximo dos 

juizados especiais.
 Outras áreas também 
oferecem riscos ao condomínio, 
como a trabalhista (industria 
das reclamatórias infundadas), 
de responsabilidade civil por 
danos causados a terceiros ( 
queda de marquises, calcadas 
esburacadas), acidentes 
internos com veículos, uso 
de forca pelos funcionários 
e por aí afora. O importante, 
e para isso levantarmos a 
questão, é que o condomínio 
esteja bem esclarecido quanto 
aos riscos que os moradores 
coletivamente correm e as 
pesadas indenizações que 
poderão vir a suportar, por 
forca de decisões judiciais.
 Não é necessário 
nem fútil que os condomínios 
passem a criar uma “comissão 
de prevenção e controle de 
riscos”, composta de três a cinco 
condôminos, de preferência 
pessoas de múltiplos 

conhecimentos, para auxiliar 
o sindico a descobrir pontos 
negros na estrutura física ou 
funcional do prédio, visando 
adotar as medidas preventivas. 
O acesso ao hall é de granito 
liso, fica escorregadio quando 
chove? Fita antiderrapante 
nele, antes que alguém caia e se 
machuque. E assim por diante.
 A adoção de normas 
correta de conduta e de 
padrão técnico não impedira 
que pessoas maldosas e mal 
intencionadas tentem tirar 
dinheiro do condomínio, 
utilizando-se dos mecanismos 
judiciais e parajudiciais que 
estão a disposição de todos, 
mas certamente dra melhor 
respaldo a defesa que o prédio 
fizer, evitando o pagamento de 
indenizações infundadas. 

Advogado, autor do guia do 
condomínio IOB e colaborador 
do Jornal do Sindico

Assim como a sociedade 
necessita de leis para 
reger suas instituições 

e relações interpessoais, o 
condomínio também exige 
regras que norteiem os 
limites de direitos e deveres 
dos seus entes visando uma 
convivência harmônica. Para 
cada norma infringida, há, 
portanto, uma penalidade a 
ser aplicada. 
 As advertências 
e multas são “castigos” 
necessários para quem 
descumpre algo que foi 
consensualmente aceito como 
a conduta correta a se ter no 
coletivo. Essas penalidades, 
no entanto, não têm um 
caráter apenas punitivo. Elas 
funcionam melhor como meios 
pedagógicos para ensinar o 
correto e evitar erros futuros, 
embora sejam mal vistas por 

muitos condôminos. 
 Um exemplo disso 
ocorreu em julho deste 
ano quando moradores do 
Condomínio Acqua Village, 
em Águas Claras (DF) tiveram 
julgada como improcedente 
uma ação ajuizada por 
estarem inconformados com 
multa aplicada por terem 
fechado as varandas de seus 
apartamentos em desacordo 
com o estabelecido em 
convenção. 
 Na oportunidade o juiz 
da 4ª Vara Cível de Taguatinga 
concordou com a aplicação da 
multa argumentando que “pela 
própria figura do condomínio, 
tendo por finalidade a 
comunhão de direitos, deveres 
e interesses, há a necessidade 
premente de estabelecer 
harmonia, com a prevalência 
do interesse majoritário sobre 

o minoritário”.
 No caso, a 
determinação de vetar o 
fechamento das varandas do 
prédio e suas especificações 
foi estabelecida em 
assembleia, por maioria 
de votos dos membros. 
Descumprindo essa regra, 
dois condôminos chegaram a 
ser notificados a adequar as 
varandas de seus imóveis, que 
já tinham sido fechadas, nos 
moldes do que foi decidido na 
convenção, sob pena de multa, 
efetivamente aplicada. Eles, 
então, pediram na Justiça a 
declaração de nulidade do ato, 
com repetição de indébito, 
bem como indenização por 
danos morais.
 Foi levada em 
consideração a justificativa 
do condomínio que, em 
contestação, confirmou a 

aplicação da multa, pontuando 
que os autores foram 
notificados previamente com 
vistas adequação do projeto 
nos termos do regulamento, 
porém não atenderam a 
determinação. O juiz julgou 
os pedidos autorais como 
improcedentes.
 “Há que se prestigiar 
o que fora objeto de decisão 
adotada pela maioria dos 
condôminos, uma vez que 

ficou acertado como se daria 
o fechamento da varanda de 
cada unidade imobiliária, com 
projeto definido, material 
utilizado etc, dando-se 
conformação e harmonia a 
todo edifício. Somente poder-
se-á afastar ato assemblear 
de eficácia se contrário à lei 
ou objeto de vício quanto à 
sua constituição, o que não 
se verifica do bojo dos autos”, 
declarou.



5Jornal do Sindico | Outubro 2016

ADMINISTRAÇÃO

Conflitos entre condôminos e funcionários 
perturbam a convivência coletiva

Lançamento de boletos exigirá CPF dos condôminos

COTIDIANO

Manter um cadastro 
atualizado com os 
dados dos ocupantes 

do condomínio é fundamental 
para o síndico. Isso porque 
muitos documentos requerem 
informações acerca dos 
condôminos como nome 
completo, número de identidade 
e o Cadastro de Pessoa Física 
(CPF), além de um telefone ou 
email para contato. 

 Neste ano, a posse do 
número de CPF dos moradores 
se faz ainda mais necessária, uma 
vez que a Federação Brasileira 
dos Bancos (Febraban) 
determinou que a partir do 
mês de janeiro do próximo ano, 
2017, não será mais permitida 
a opção de emissão de boleto 
bancário do tipo não registrado. 

 O sistema de 
lançamento de boletos será 
atualizado e a nova versão só 
permitirá emissão de boletos 
cujo espaço para CPF esteja 
devidamente preenchido. A 

nova medida é um alerta para 
todos os que realizam cobrança 
ou aceitam pagamento por 
meio deste instrumento: 
bancos, empresas e também os 
condomínios, os quais deverão 
começar a emitir boletos com o 
CPF do condômino proprietário 
da unidade. 

 É importante que 
síndicos e administradores se 
mobilizem desde já para recolher 
os dados dos seus condôminos, 
já que terão até dezembro de 
2016 para regularizar e migrar 
toda a plataforma para os 
termos exigidos pela Febraban. 
Caso contrário, sem os dados 
dos condôminos, o condomínio 
fica impossibilitado de emitir 
boletos, o que pode aumentar 
a inadimplência, consequência 
indesejável para todos os síndicos. 

 O administrador de 
condomínios Flávio Rocha 
afirma que é necessário correr 
para fazer essa atualização 
cadastral o quanto antes, pois 

deixar para a última hora pode 
ser um risco que trará prejuízos. 
“O ideal é que sejam distribuídos 
entre os condôminos fichas 
de atualização cadastral para 
que sejam preenchidas com as 
informações dos proprietários, 
é importante frisar que seja dos 
donos e não inquilinos”, orienta.

 Outra dica do 
administrador é o envio de 
formulário pela internet. “Hoje 
em dia muitos condomínios 
têm site, grupos de facebook ou 
whatsapp e esses meios servem 
para agilizar a comunicação 
ao invés de ir lá na unidade 
pessoalmente entregar um papel 
que depois deverá ser recolhido. 
Além disso, disparar um email 
automático para todos também 
é uma opção. No entanto, essa 
alternativa só funcionará se o 
síndico possuir todos os emails, 
aí está novamente reforçada a 
importância de se manter um 
cadastro em dia sempre”, afirma 
Rocha.

Por determinação da Febraban, todos os boletos bancários serão obrigatoriamente 
registrados a partir de janeiro de 2017

Atritos entre condôminos 
e funcionários não 
são raros na rotina 

de um condomínio e devem 
ser combatidos em nome da 
boa convivência e civilidade. 
Desentendimentos por 
motivos banais, em um 
momento de exaltação, 
podem levar a um conflito 
maior e de repercussão que 
muitas vezes vai ser resolvida 
na Justiça.
 O s índico deve 
evitar  se  envolver  nesses 
episódios como parte  da 
briga .  Ao contrário  disso, 
diante de sua posição de 
administrador e  l íder, 
deve procurar  ser  um 
ponto de equil íbrio  na 
mediação de relações 
confl i tuosas entre 
condôminos e  zeladores , 
porteiros ,  v igi lantes , 

auxi l iares  de l impeza 
ou quaisquer outros 
funcionários . 
 É importante que 
todos tenham noção da 
consequência de seus 
atos e saber que pode 
ser responsabilizado 
juridicamente pelo que 
faz e fala ao faltar com o 
respeito, ofender ou acusar 
alguém. Muitas dessas 
discussões chegam a ser 
caracterizadas como crimes 
contra a honra, que são de 
três tipos: calúnia, injúria e 
difamação.
 Se essas perturbações 
ocorrem com frequência no 
seu prédio, uma maneira 
de ajudar a conscientizar é 
apresentando informações 
em quadros de aviso sobre 
a diferenciação entre esses 
três crimes, que muitas vezes 

não são do conhecimento da 
maioria das pessoas.
 Os crimes contra 
a honra são aqueles que 
atingem a integridade moral 
da pessoa, que pode ser 
vista como o conjunto de 
atributos morais, intelectuais 
e/ou físicos. No Capítulo V 
do Código Penal, esse tipo de 
crime é devidamente descrito 
e diferenciado. Confira:
Calúnia (art. 138): acusar 
alguém publicamente de 
um crime sem provas. Pena: 
detenção de 6 meses a 1 ano.
Difamação (art. 139): 
acusar alguém publicamente 
de um ato desonroso. Pena: 
detenção de 3 meses a 1 
ano.
Injúria (art. 140): chamar 
alguém de algo que considere 
desonroso. Pena: detenção de 
1 a 6 meses.
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DICAS

MANUTENÇÃO 

 Pagar pelo uso. Nisso consiste o sistema 
pay per use, tendência que começou em prédios 
do tipo studio ou flat com apenas um dormitório, 
mas vem sendo adotada por muitos condomínios 
de maior porte. Trata-se de oferecer aos 
condôminos serviços que não estão inclusos na 
taxa condominial, mas que podem ser usufruídos 
mediante pagamento de uma taxa que vai para o 
caixa do condomínio. 
 Lavanderia, recreação infantil, faxina, 
aluguel de espaço gourmet ou salão de festas 
e seus equipamentos (copa, mesas, cadeiras, 
aparelho de som e iluminação), acesso a sala de 
ginástica com professor para dar assistência, 
dentre outros ambientes. Outras opções mais 
sofisticadas são serviços de petshop, estética ou 
lazer. 

 O gramado requer vigilância redobrada no 
período de primavera e verão. A combinação de chuvas e 
temperaturas quentes, típicas destas estações do ano, faz com 
que gramados e jardins cresçam muito mais rapidamente se 
comparados aos demais meses do ano. A poda deve ser feita 
com equipamento apropriado sempre que passar de 3 cm 
de altura. No período de novembro a abril serão necessárias 
podas constantes, chegando até a três ou quatro cortes 
mensais. No restante do ano, esse número reduz podendo 
até ser desnecessário aparar em alguns meses. 
 Após cortar a grama, o gramado deve ser varrido 
vigorosamente. Se as aparas permanecerem, acabarão 
por formar uma camada de palha seca, ou feltro, que 
prejudicará o arejamento do solo e a própria saúde do 
gramado. Esteja atento ao calendário de podas, pois cortes 
muito frequentes tendem a esgotar as reservas nutritivas 
da grama, deixando-a fraca, suscetível ao ataque de pragas 
e doenças.

 O chamado home office é uma tendência crescente 
nas grandes cidades. Cada vez mais profissionais liberais e 
pequenos empreendedores transformam o apartamento onde 
moram em escritório, com o objetivo de baixar os custos do 
próprio negócio. Essa atividade, contudo, não deve atrapalhar 
a rotina nem por em risco a segurança do condomínio. 
 Assim, os síndicos devem orientar os  HYPERLINK 
"http://www.portalvgv.com.br/site/home-office-em-
predios-residenciais-tem-restricoes/" moradores que 
trabalham em seus apartamentos, de modo a não causar 
nenhum desconforto aos demais condôminos, como barulho 
ou entra-e-sai de pessoas no prédio. É aconselhável que o 
morador cujo apartamento possui home office mantenha 
o porteiro sempre informado sobre as pessoas que ele está 
à espera. Outro ponto a ser estabelecido é a proibição de 
uso de áreas comuns, como hall de entrada, salão de festas/
jogos, para reuniões de trabalho. Estes espaços não foram 
destinados a essa finalidade e isso deve ser respeitado.

O sistema de esgoto é tão 
importante quanto o de 
abastecimento de água 

em um condomínio, pois é 
através desse encanamento que 
todos os resíduos descartados 
em ralos e vasos sanitários 
serão recolhidos e destinados à 
estação de coleta e tratamento 
de sua cidade. Para funcionar 
adequadamente esta rede 
necessita estar com fluxo livre 
de obstáculos, caso contrário 
um entupimento pode gerar 
dores de cabeça ao síndico e 
demais usuários do condomínio.
 Nesse contexto, 
continua valendo a máxima 

de que “prevenir é melhor 
que remediar”. Assim sendo, é 
indicado procurar o serviço de 
uma empresa desentupidora, 
a qual realize também 
manutenções preventivas. Isso 
consiste em fazer uma limpeza 
periódica antes mesmo que 
ocorra algum incidente de 
entupimento em canos ou fossas. 
 Maus hábitos na 
rotina dos moradores podem 
ocasionar obstrução dos 
encanamentos e consequente 
dificuldade no escoamento 
de detritos: restos de comida 
que caem no ralo das pias de 
cozinha, descarte de papel 

higiênico ou outros objetos 
no vaso sanitário do banheiro, 
pedaços de tecido que descem 
por ralos de lavanderia ou até 
mesmo cabelos que entopem 
ralos de banheiros. Um apelo 
deve ser feito junto aos 
condôminos para evitarem 
essas práticas nocivas.
 Para não chegar a ter 
o sistema de esgoto entupido 
é necessário fazer limpezas 
periódicas nos canos e também 
na caixa de inspeção. Esse 
serviço preventivo limpa o 
caminho do esgoto e já remove 
possíveis elementos que 
podem causar o entupimento 

dos canos. As empresas 
desentupidoras utilizam 
equipamentos próprios para 
fazer a limpeza e garantir que 
por um longo período não 
haverá riscos de ter o esgoto 
entupido.

Como identificar o problema?
 A água escoa muito 
lentamente ou simplesmente 
não desce, se acumulando em 
pias ou vasos sanitários. Esse 
é o sinal de que o sistema de 
esgoto está entupido e precisa 
de ajuda profissional para 
resolver o problema antes que 
outros pontos de passagem 

sejam prejudicados. Tentar 
resolver a obstrução por conta 
própria pode piorar a situação, 
como rompimento de canos, 
por exemplo. 
 No caso das fossas 
sépticas, é possível detectar 
um entupimento quando 
a água começa a retornar, 
trazendo consigo toda a 
sujeira do esgoto e um odor 
desagradável característico, 
o qual é prejudicial à saúde. 
A desentupidora deve ser 
acionada imediatamente, 
para que a fossa seja limpa o 
mais rápido possível, evitando 
maiores transtornos. 

Desentupimento preventivo evita transtornos mais sérios com encanamento

SiStema pay per uSe Grama Saudável Home office
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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.

DECORAÇÃO -  (Redação com assessoria)

se
ra

fim

Sanca ou forro de gesso? Ambos são opções de material para renovar espaços
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Síndicos condôminos ainda são maioria sobre síndicos profissionais

Qualidade da água não-potável

Q uem vai gerir o 
condomínio? Há 
basicamente duas 

opções para essa questão: 
o cargo de síndico pode ser 
ocupado por um condômino 
- seja ele proprietário 
ou inquilino de unidade 
- ou uma pessoa externa 
contratada para esta função, 
um síndico profissional. Em 
ambos os casos, é comum 
que se tenha suporte de 
uma administradora de 
condomínio, empresa que 
trabalha assessorando 
síndicos em suas atribuições.
 Embora a figura do 
síndico profissional esteja 
se popularizando em muitas 
cidades, sobretudo devido à 
grande oferta de cursos de 
formação na área, o outro 
tipo de síndico, aquele mais 

tradicional morador do 
prédio, ainda é maioria nos 
condomínios brasileiros. 
 Uma amostra disso 
se tem em São Paulo, maior 
cidade brasileira, onde - de 
acordo com uma pesquisa 
da Lello, administradora 
que gerencia 1,6 mil 
condomínios na capital 
paulista - atualmente, 
conforme levantamento em 
sua base de clientes, dos 
síndicos paulistanos, 93,5% 
são moradores do próprio 
edifício e outros 6,5% são 
profissionais.
 No caso de síndico 
morador do condomínio, 
ele é eleito para um 
mandato de dois anos, 
podendo ser reeleito. Assim 
como em qualquer eleição, 
os moradores devem ter 

cuidado na escolha de 
quem irá comandar o 
dia a dia do condomínio, 
perguntar, por exemplo, 
sobre suas propostas, 
sobre o tempo que terá para 
cuidar das demandas do 
condomínio, as mudanças 
que pretende realizar na 
gestão e,  principalmente, 
como fará para garantir 
segurança e comodidade 
aos moradores.
 A recondução do 
síndico para um próximo 
mandato consecutivo quase 
sempre é a alternativa 
adotada. O levantamento da 
Lello demonstra que, dentre 
os condomínios consultados, 
a reeleição do mesmo 
síndico ainda predomina, 
já que cerca de 70% das 
assembleias realizadas 

para escolher o responsável 
legal pelo condomínio acaba 
confirmando a mesma 
pessoa que já ocupava o 
cargo anteriormente.
 Segundo Angélica 
Arbex, gerente de 
Relacionamento com o 
Cliente da administradora, 
hoje os condomínios são 
equiparados pela lei a 
grandes empresas. 
“São inúmeras as 
obrigações perante 
o poder público. 
Os síndicos têm 
uma enorme 
responsabilidade”, 
pondera. As 
p r i n c i p a i s 
atribuições são 
representar o 
condomínio, zelar 
pelo cumprimento 

da convenção e do 
regimento interno, cuidar da 
conservação e da manutenção 
das áreas comuns e 
equipamentos, negociar 
com fornecedores e prestar 
contas aos condôminos sobre 
despesas efetuadas, entre 
outras responsabilidades.

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.

ESPECIAL -  (Redação com assessoria)

MEIO AMBIENTE
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Outubro Rosa: uma campanha pela vida

D eflagrada em 
todo o mundo 
durante este mês, 

a campanha do Outubro 
Rosa vem se consolidando 
no calendário anual do 
Brasil, seguindo o exemplo 
de vários outros países. 
Este é o mês destinado à 
divulgação de informações 
e conscientização da 
população - sobretudo do 
sexo feminino - acerca da 
importância dos cuidados 
com a saúde da mulher. 
 O movimento do 
Outubro Rosa começou 
nos Estados Unidos, onde 
vários Estados tinham 
ações isoladas referentes 
ao câncer de mama e ou 
mamografia no mês de 
outubro, posteriormente 
com a aprovação do 
Congresso Americano o 
mês de Outubro se tornou o 
mês nacional (americano) 
de prevenção do câncer 
de mama. A cada ano se 
verifica um aumento da 
adesão ao Outubro Rosa.
 O objetivo principal 
do movimento é chamar 
atenção, diretamente, para 
a realidade atual do câncer 
de mama e a importância 
do diagnóstico precoce. 
O Instituto Nacional 
do Câncer (Inca) az 
uma estimativa de que 
aproximadamente 58 
mil novos casos de 
câncer de mama serão 
diagnosticados neste 
ano de 2016. Isso é uma 

BEM ESTAR

previsão alarmante. 
 O Outubro Rosa 
visa difundir informações 
que levem as mulheres a 
conhecerem seus corpos e 
a procurarem assistência 
médica quando necessário. 
O reconhecimento de 
sinais e sintomas é 
importante nessa luta. 
 Toda mulher deve 
ser sua primeira “médica” 
e estar atenta a mudanças 
em seus seios e axilas. 
Examinar-se regularmente 
é importante, mas não 
exclui a obrigatoriedade de 
realizar exames específicos 
- ultrassom ou mamografia 
- com um mastologista 
periodicamente. Para 
mulheres com mais de 40 
a regularidade deve ser 
anual.
 O melhor momento 
para o autoexame é nos 
dias seguintes ao final do 
ciclo menstrual. Para isso, 
deve-se levantar o braço 

para cima e suavemente 
apalpar o peito nu com os 
dedos sendo pressionados 
para baixo em torno de 
toda a superfície da mama 
procurando bolinhas ou 
qualquer protuberância. 
Também é importante 
verificar as áreas em torno 
das axilas, pois consistem 
em áreas de frequentes 
manifestações do câncer 
de mama.
 Participe das 
ações e eventos da 
campanha Outubro Rosa 
em sua cidade. Busque 
esclarecimento sobre o 
tema e seja um veículo 
de informação para as 
mulheres da sua família 
e convívio. A luta contra 
o câncer começa pela 
educação. 
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LEGISLAÇÃO - (Redação com TJDFT)

Pagamento de 13º salário de funcionário requer planejamento prévio

Os limites entre o coletivo e o privado
Instalação de objetos privativos em área comum precisa de autorização do condomínio

Ele é um direito 
pertencente a todos 
os funcionários 

formalmente contratados pelo 
condomínio. O 13 º salário - 
ou gratificação de Natal - é o 
valor pago a todo trabalhador 
brasileiro que tenha o registro 
em carteira, é garantido 
por Lei desde 13/07/1962, 
ano em que foi promulgado, 
tornando-se direito de cada 
cidadão contratado em regime 
CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho) receber um salário 
extra no final de cada ano.
 Esse pagamento, 
obviamente, gera despesas 
além das ordinárias no caixa 
do condomínio e o síndico deve 
estar preparado para arcar 
com este encargo trabalhista, 
caso contrário poderá ser 
responsabilizado na Justiça 

para ressarcir o prejuízo 
causado aos trabalhadores. 
O não pagamento ou atraso 
é considerado uma infração, 
podendo resultar em pesadas 
multas se o condomínio for 
autuado por um fiscal do 
trabalho. Assim, a melhor saída 
é planejar com antecedência o 
pagamento.
 De acordo com 
o consultor trabalhista 
Fabiano Giusti, da Confirp 
Contabilidade. para se ter 
ideia, o valor é de 160 UFIRs 
(R$ 170,25) por empregado, 
e esse é dobrado em caso de 
reincidência. “Lembrando que 
é uma multa administrativa 
em favor do Ministério do 
Trabalho e que, além dessa, 
terá que efetuar o pagamento 
e dependendo da convenção 
coletiva da categoria, pode 

ocorrer a correção do valor 
pago em atraso ao empregado", 
alerta o especialista.
 É válido ressaltar 
que a primeira parcela do 13º 
salário dos empregados deve 
ser paga até 30 de novembro 
do ano corrente, podendo ser 
antecipada caso o empregador 
tenha dinheiro em caixa. Já a 
segunda parcela deve ser paga 
até o dia 20 de dezembro do ano. 
 O ideal é que o síndico 
conte com um suporte de 
escritório de contabilidade 
para gerir esse e outros 
compromissos. Porém, fazer 
o cálculo do 13º salário é 
tarefa relativamente simples. 
Comece anotando o salário 
que paga mensalmente 
individualmente a cada 
funcionário. Por exemplo, para 
quem recebe R$ 1.000,00, é 

só dividir por 12 para saber 
qual o valor correspondente 
a 1/12 (um doze avos) 
da remuneração por mês 
trabalhado, ou seja, 1/12 avos 
de R$ 1.000,00 corresponde 
a R$ 83,33. Para as pessoas 
que trabalharam o ano todo, 
tem direito a 1 salário inteiro 
realmente, nesse caso é só 
multiplicar R$ 83,33 por 12 
para confirmar esse valor.
 No entanto, para 
quem não trabalhou o ano 
inteiro, é diferente. O 13º é 
devido por mês trabalhado, 
ou fração do mês igual ou 
superior a 15 dias. Desta 
maneira, se o empregado 
trabalhou, por exemplo, de 1º 
de janeiro a 14 de março, terá 
direito a 2/12 (dois doze avos) 
de 13º proporcional, pelo fato 
da fração do mês de março não 

ter sido igual ou superior a 15 
dias. Desta forma, o cálculo é 
feito mês a mês, observando 
sempre a fração igual ou 
superior a 15 dias.
 Fabiano Giusti alerta 
que as médias dos demais 
rendimentos como hora extra 
e comissões adicionais são 
também somadas ao valor 
do salário usado como base 
para o cálculo do 13º. “Caso 
a data máxima de pagamento 
do 3º caia em um domingo ou 
feriado, o empregador deve 
antecipar o pagamento para 
o último dia útil anterior. O 
pagamento da gratificação em 
uma única parcela, como feito 
por muitos empregadores, 
normalmente em dezembro, é 
ilegal, estando o empregador 
sujeito a multa”, acrescenta 
Giusti.

Um condomínio em 
harmonia é aquele 
em que seus entes 

conseguem estabelecer 
o equilíbrio entre o que 
é privado e o que é de 
uso coletivo, sempre 
respeitando os respectivos 
espaços. Romper esta 
barreira pode ser o início 
de um conflito. É o que 
acontece, por exemplo, 
quando um condômino 
ultrapassa os limites da sua 
unidade condominial para 
ocupar uma área que é, em 
tese, de uso comum. 
 Hall, elevadores, 
corredores, escadas, salões 
de festas e jogos, áreas de 
lazer, garagem. Esses são 
alguns dos espaços que são 
de propriedade coletiva, ou 
seja, podem ser usufruídos 
por todos. Não é razoável, 
portanto, impor uma 

vontade individual nesses 
locais: guarda de objetos 
de uso pessoal, colocação 
de móveis, quadros ou até 
mesmo mudar a cor das 
paredes. 
 Neste ano, a 1ª 
Turma Cível do TJDFT 
deu, por decisão unânime, 
provimento a recurso de 
condomínio residencial 
para determinar à moradora 
a retirada de equipamento 
de vigilância privativo 
instalado em área comum 
do prédio, entendendo que 
a instalação de câmera de 
segurança no corredor de 
entrada dos apartamentos 
depende de autorização 
prévia e expressa na 
Convenção de Condomínio.
 Constava dos autos 
que uma moradora do 
Condomínio Ventura, em 
Samambaia (DF), instalou 

por conta própria uma 
câmera de vigilância 
acima da porta de seu 
apartamento, alterando 
a fachada do condomínio 
– o que é vedado pela 
Convenção de Condomínio 
e pelo Regimento Interno. 
Ainda segundo os autos, 
mesmo após ter sido 
notificada a retirar a 
câmera, a moradora não 
agiu para reverter o feito, 
fato que levou o condomínio 
a mover ação judicial a 
fim de dar cumprimento 
aos normativos daquele 
edifício residencial.
 Em sua defesa, 
a moradora afirma que 
instalou a câmera de 
vigilância na porta de seu 
apartamento em razão 
desta ter sido violada em 
duas oportunidades e as 
câmeras de segurança do 

condomínio, por estarem 
queimadas ou direcionadas 
para o corredor oposto, 
não terem identificado 
os responsáveis pela 
violação. Discorre acerca 
das falhas de segurança 
no âmbito do condomínio, 
sustenta que tanto o 
antigo síndico quanto seus 
vizinhos autorizaram o 
equipamento, e alega que 
a instalação da câmera não 
configura abuso do direito 
de propriedade e tampouco 
viola a intimidade e 
vida privada dos demais 
condôminos.
 Contudo, verificou-
se que o Regimento 
interno do Residencial 
Ventura, em seu artigo 40, 
“m”, veda expressamente 
a manutenção de 
objetos de uso privativo 
nos corredores dos 

pavimentos residenciais 
e nas áreas comuns. 
Assim, considerando 
que a utilização da área 
comum do condomínio 
deve ser feita na forma da 
convenção estabelecida 
pelos condôminos, a Turma 
deu provimento ao apelo, 
para condenar a moradora 
a retirar a câmera instalada 
em sua porta.
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PALAVRA CRUZADA

SUDOKU FASES DA LUA

SOLUÇÕES

26 30.09.2016SEXTA-FEIRA
www.destakjornal.com.brPASSATEMPO

ÁRIES
21/3 - 20/4

Tenha calma e preste atenção em
toda transação comercial que você
se envolver.Momento é perigoso.

PALAVRAS CRUZADAS FRASES HORÓSCOPO
Por Zander Catta Preta

SUDOKU

SOLUÇÕES

TOURO
21/4 - 20/5

Quando nosso lar não está emordem,
dificilmente conseguimos lidar como
mundo “lá fora”. Cuide damemória.

GÊMEOS
21/5 - 20/6

Para que uma coisa dure indefinida-
mente, é necessário que tenhamos
cuidado e atenção permanentes.

CÂNCER
21/6 - 21/7

Nemsempre estamosprontos para
lidar com imprevistos. Saiba aceitar
quando for pegonumasituaçãodessa.

LEÃO
22/7 - 22/8

Seja objetivo comas questões profis-
sionais no dia de hoje. Não dê espaço
para divagações ou considerações.

VIRGEM
23/8 - 22/9

Desenvolva a sua capacidadede agir
comboavontadepara tudo. É isso que
fará os problemas serem resolvidos.

LIBRA
23/9 - 22/10

Tudooque fizer terá ajudados céus,
desdeque você aja comcautela e con-
sideraçãopelos que estão ao redor.

ESCORPIÃO
23/10 - 21/11

Deixe os problemas do passado para
trás e concentre-se nomomento pre-
sente. Vá atrás dos seus sonhos.

SAGITÁRIO
22/11 - 21/12

Sua confiança e capacidade de
discernimento estão embaixa.
Observe e tente adiar decisões.

CAPRICÓRNIO
22/12 - 20/1

Seja prático, e o dia correrá semmaio-
res transtornos. Tudo depende da
simplificação de decisões e ações.

AQUÁRIO
21/1 - 19/2

Quemsabe umdinheiro inesperado
chegue agora? Todos nós podemos
contar coma ajuda da sorte.

PEIXES
20/2 - 20/3

Tente tirar todas as suas tarefas atra-
sadas e entregue omáximopossível
hoje. Não deixe nada pendente.

Nenhumhomem tem
amemória boa
o suficiente para
ser ummentiroso
bem-sucedido.
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Quando nosso lar não está emordem,
dificilmente conseguimos lidar como
mundo “lá fora”. Cuide damemória.

GÊMEOS
21/5 - 20/6

Para que uma coisa dure indefinida-
mente, é necessário que tenhamos
cuidado e atenção permanentes.

CÂNCER
21/6 - 21/7

Nemsempre estamosprontos para
lidar com imprevistos. Saiba aceitar
quando for pegonumasituaçãodessa.

LEÃO
22/7 - 22/8

Seja objetivo comas questões profis-
sionais no dia de hoje. Não dê espaço
para divagações ou considerações.

VIRGEM
23/8 - 22/9

Desenvolva a sua capacidadede agir
comboavontadepara tudo. É isso que
fará os problemas serem resolvidos.

LIBRA
23/9 - 22/10

Tudooque fizer terá ajudados céus,
desdeque você aja comcautela e con-
sideraçãopelos que estão ao redor.

ESCORPIÃO
23/10 - 21/11

Deixe os problemas do passado para
trás e concentre-se nomomento pre-
sente. Vá atrás dos seus sonhos.

SAGITÁRIO
22/11 - 21/12

Sua confiança e capacidade de
discernimento estão embaixa.
Observe e tente adiar decisões.

CAPRICÓRNIO
22/12 - 20/1

Seja prático, e o dia correrá semmaio-
res transtornos. Tudo depende da
simplificação de decisões e ações.

AQUÁRIO
21/1 - 19/2

Quemsabe umdinheiro inesperado
chegue agora? Todos nós podemos
contar coma ajuda da sorte.

PEIXES
20/2 - 20/3

Tente tirar todas as suas tarefas atra-
sadas e entregue omáximopossível
hoje. Não deixe nada pendente.

Nenhumhomem tem
amemória boa
o suficiente para
ser ummentiroso
bem-sucedido.
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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
 airton@primeinspecaoengenharia.com.br

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.ENGENHARI

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

ENGEN RI   predial.

Equipe altamente especializada.Equipe altamente especializada.



14 Outubro 2016 | Jornal do Sindico14 Outubro 2016 | Jornal do Sindico

EXTINTORES

ELÉTRICA

ELEVADORES

ELEVADORES

DESENTUPIDORA
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EXTINTORES

EXTINTORES

INSPEÇÃO PREDIAL
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SEGURANÇA

SEGURANÇA
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