
Ano XXVI - Edição 325 - Janeiro /2017 - Fortaleza/CE - 6.000 Exemplares - www.jornaldosindico.com.br/fortaleza - (85) 3214.4972

Conheça alguns de nossos serviços:

Individualização de Gás Laudo de Inspeção Técnica PredialIndividualização de Àgua Reformas e Construções

www.acqualife.net.br  |  atendimento@acqualife.net.br  |  Av. Eng. Santana Júnior, 1133, Sl. 03

( (85) 3062.7420(
        85.98856.4807

CLASSÍNDICO
Classificados

PRODUTOS & 
SERVIÇOS

+e

BEM ESTAR
Chegada do verão aciona 

alarme contra o mosquito 
Aedes Aegypti

Página 7

COTIDIANO
7 pontos de conflito
entre condôminos

Página 6

BOAS
FÉRIAS!



2 Janeiro 2017 | Jornal do Sindico

$$
$ $$

$

* 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
set/16 out/16 nov/16 dez/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$)

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

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

1.000,00

0,6609% 
0,6609% 
0,1601 
0,62 

0,4071 
1,06 
23,29 
880,00 

1.000,00 
---

0,6435%
0,6435%
0,1428
0,60

0,3898
1,04
23,29
880,00

1.000,00
---

0,6858% 
0,6858% 
0,1849 
0,62 

0,4320 
0,05 
23,29 
11,68 

1.000,00 
---

8,30 
8,30 
2,01 
4,62 
5,07 
12,81 
2,01 
11,68 

--- 
---

8,30 
8,30 
2,01 
5,12 
5,07 
12,81 
2,01 
11,68 

--- 
---

Mais um ano se inicia e com ele 
chegam também novos planos, 
novos desafios, novas conquistas. 

Aos síndicos recém empossados, o nosso 
“boa sorte” e aos que continuam no 
cargo, temos o prazer de dizer “seguimos 
juntos”. São mais de 20 anos trabalhando 
pelo síndico, objetivando trazer mais 
informação, dicas, novidades e atualizações 
sobre o universo dos condomínios. Essa é a 
missão do nosso Jornal do Síndico: servir a 
quem serve ao condomínio. 
 Para começar 2017 sonhando 
grande, que tal pensar em maneiras de 
ampliar as receitas do condomínio sem 
acrescentar nada à taxa mensal dos 
usuários? Em nossa matéria de “Finanças” 
trazemos cinco sugestões simples e legais 
de se incrementar a renda do condomínio. 
Medidas simples podem ajudar a criar 

um fundo de investimentos que se 
revertam para os próprios condôminos, 
seja na realização de benfeitorias ou na 
desoneração de despesas extraordinárias. 
 Em tempos de crise financeira 
como a que o Brasil atravessa atualmente 
poupar é sempre uma boa ideia. E se, além 
de economizar, você conseguir meios para 
obter uma renda extra, melhor ainda! 
Nessa hora toda criatividade é válida. O 
síndico deve transmitir aos condôminos 
esse espírito colaborativo, conscientizá-los 
para colaborarem como for possível, afinal 
o condomínio é um patrimônio coletivo. 
 E por falar em coletividade, é 
verdade que a convivência com outras 
pessoas em um mesmo ambiente às vezes 
se torna conflituosa, não é mesmo? Quais 
são os principais motivos de discórdia no 
condomínio? Barulho, animais domésticos, 

inadimplência? Veja nesta edição a lista 
que preparamos com os “7 pontos de 
conflito entre condôminos” na nossa seção 
“Cotidiano” e veja se você concorda com os 
fatores que elencamos. 
 Embora nem sempre seja 
tarefa simples, o bom síndico é um 
conciliador. Em lugar de alimentar brigas 
e desentendimentos entre vizinhos, ele 
próprio busca dar o exemplo e assume uma 
postura pacificadora. Exercitar a paciência 
e a empatia deve ser um objetivo diário, em 
prol do bem comum. 
 A todos nossos leitores - síndicos, 
funcionários e condôminos - desejamos um 
excelente ano de 2017. Estamos juntos em 
mais uma jornada. 

Boa leitura!
Os editores

ANUNCIE:
(85) 3214.4972
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ADMINISTRAÇÃO -  (Redação com STF)

5 maneiras de gerar receita para o condomínio

Multa é a única penalidades legal para os devedores
Condôminos inadimplentes não podem ser constrangidos ou impedidos de utilizar equipamentos coletivos

FINANÇAS

A vida em condomínio, 
assim como a vida em 
sociedade, exige regras 

para nortear a conduta dos seus 
entes objetivando o equilíbrio 
entre as partes. A convivência 
entre pessoas distintas nem 
sempre é fácil e a convenção 
do condomínio concentra o 
conjunto de normas que regem 
o todo, existindo justamente 
para discriminar quais são as 
obrigações e os direitos tanto do 
síndico quanto dos moradores. 

 Cada infração às 
regras pressupõe uma 
penalidade, como forma de 
tentar coibir falhas e evitar 
prejuízos ao patrimônio 
coletivo. A inadimplência é 
um dos problemas mais sérios 
enfrentados pelo síndico de 
condomínio e para essa infração 
cabe a aplicação de multa. 
Quaisquer outras penalidades 
que não sejam pecuniárias, ou 
seja, financeiras é considerada 
ilegal. 

 O condomínio 
não pode ignorar os meios 
expressamente previstos em 
lei para cobrança de dívida 
condominial. A jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) considera que o Código 
Civil (CC) é taxativo quando 
estabelece sanções pecuniárias 
para o caso de inadimplemento 
de despesas condominiais. 
Dessa forma, qualquer tipo 
de constrangimento ao 
devedor pode fazer com 
que o condomínio seja 
responsabilizado criminal-
mente. 

 A advogada Larissa 
Mendes exemplifica sanções 
ilegais: “Alguns síndicos 
expõem os nomes dos 
condôminos inadimplentes em 
listas afixadas em áreas comuns 
do prédio ou mesmo na internet 
por meio de emails públicos 
e redes sociais. Também há 
casos de condomínios onde 
os devedores são banidos das 

áreas de lazer e impedidos 
de utilizar equipamentos 
coletivos porque estão em 
falta com as taxas. Tudo isso 
é absolutamente ilegal e o 
morador lesado pode entrar 
com ação contra o condomínio”, 
esclarece.

 Larissa adverte que 
tais constrangimentos vão de 
encontro ao princípio de defesa 
da dignidade humana que rege 
toda a legislação brasileira 
e, ainda que o regimento 
interno do prédio preveja 
tais penalidades abusivas ou 
as mesmas sejam aprovadas 
em assembleia, proibir o uso 
de áreas comuns ou expor o 
devedor é ilegal, uma vez que a 
norma interna do condomínio 
não pode se sobrepor a uma lei 
nacional. 

Esse posicionamento 
foi adotado pela Terceira 
Turma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), recentemente, 
ao julgar recurso especial de 

condomínio residencial que 
teria impedido moradora e 
familiares de frequentar o 
clube do condomínio, com 
base em previsão regimental. 
Para os ministros, o direito 
do condômino ao uso das 

partes comuns não decorre 
da situação de adimplência 
das cotas condominiais, mas, 
sim, do fato de que, por lei, a 
unidade imobiliária abrange a 
correspondente fração ideal de 
todas as partes comuns.

A situação de atual crise 
econômica na qual se 
encontra o país vem 

modificando a rotina do 
brasileiro. Os preços cobrados 
por produtos e serviços 
sobem em um ritmo que as 
remunerações de cada um não 
conseguem acompanhar e, para 
lidar com o aperto financeiro, 
o jeito é economizar como 
for possível. A crise também 
chegou aos condomínios e, com 
o aumento da inadimplência, os 
síndicos precisam ser criativos 
e flexíveis para equilibrar as 
finanças. Além de cobrar a taxa 
condominial em dia, essa é a 
hora de debater o assunto em 
assembleia e juntos - síndicos 
e moradores - começarem a 
pensar em viabilizar outras 
maneiras de gerar renda extra 
para aumentar a receita do 
condomínio nesse momento 
de crise. Confira algumas 
sugestões:

• Aluguel de espaço para 
outdoor publicitário
Essa é uma possibilidade mais 
plausível em grandes cidades, 
onde há maior número de 
peças publicitárias espalhadas 
pelo espaço urbano. Se o seu 
prédio está localizado em 
um bairro de grande fluxo de 
pessoas ou em uma avenida 
privilegiada, talvez essa seja 
a hora de entrar em contato 
com agências publicitárias da 
sua cidade oferecendo uma 
proposta de oferta de espaço 
para instalação de outdoors, 
aquelas placas de grandes 
dimensões.

• Aluguel de cobertura para 
antenas
Dependendo da altura e 
localização do seu prédio, 
é possível locar um espaço 
na cobertura dele para a 
instalação de antenas de 
telefonia e internet. O esforço 

e investimento por parte do 
condomínio são mínimos e o 
negócio pode render cerca de R$ 
600 mensais, nada mal, não é?

• Venda de material reciclado
A coletiva seletiva já é 
uma realidade em muitos 
condomínios brasileiros. 
O que muitos condôminos 
e síndicos não sabem, 
entretanto, é que além de 
fazer o bem ao meio ambiente 
separando corretamente 
o lixo, o produto final 
dessa seleção pode render 
dinheiro para o condomínio. 
Os resíduos coletados - e 
devidamente separados - pode 
ser comercializados junto a 
cooperativas ou empresas 
que fazem o processo de 
reaproveitamento. Pense bem 
antes de descartar plásticos, 
papel, metais e até mesmo o 
lixo orgânico, que pode virar 
adubo para plantas. 

• Venda de óleo de cozinha
Assim como acontece com o 
lixo, muitos condomínios já 
adotam o recolhimento de óleo 
de cozinha dos apartamentos, 
para evitar que seja descartado 
em pias e ralos, causando 
entupimento. Esse material 
também pode ser vendido, pois 
ele serve de matéria-prima 
para fazer sabão e detergentes.

• Locação de espaços
No seu condomínio há alguma 
vaga de garagem coletiva, 
depósito ou sala vazia que 
não está sendo utilizada? Uma 
possibilidade viável é divulgar 
essa disponibilidade no 
quadro de avisos do prédio e 
tentar alugar esse espaço a um 
dos condôminos que desejem 
guardar algo por um tempo. 
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COSELHO FISCAL
Entenda porque seu Condomínio deve nomear um 

Conselho Fiscal

Com o crescente aumento 
demográfico da população 
surgiu a necessidade de se 

buscar um melhor aproveitamento 
do solo.

Esse aproveitamento se 
deu por meio de construções que 
pudessem acolher diversas famílias 
ou estabelecimentos comerciais ou 
ambos num mesmo espaço.

Assim surgiram os 
condomínios edilícios!

No entanto, para o 
funcionamento destes condomínios 
foi imprescindível a escolha de 
alguém para administrar e ser o 
representante legal do lugar.

Neste caso, o Síndico.
Mas, com o passar dos 

tempos, a gestão condominial não 
pôde mais depender exclusivamente 
do Síndico, sendo então criados os 
Conselhos.

Estes Conselhos tratam-
se de órgãos internos nos quais 
o Síndico terá apoio para suas 
decisões e também poder adotar 
medidas com segurança. 

É notório que, 
mensalmente o Síndico é 
responsável por administrar o 
dinheiro arrecadado a título de 
taxa condominial e com ele pagar 
a manutenção do condomínio, bem 
como manter reserva de valores.

Estas movimentações 
produzem documentos tais como: 
notas, recibos, extratos, relatório, 
etc, os quais dever sem guardados.

Atualmente, a figura dos 
Conselhos está presente na maioria 
dos condomínios. 

O Conselho Fiscal 
Conselho Fiscal é um 

órgão interno nos condomínios 
edilícios.

A legislação atual traz, em 
seu Artigo 1.356 do Código Civil, 
que: “Poderá haver no condomínio 
um conselho fiscal, composto de três 
membros, eleitos pela assembléia, 
por prazo não superior a dois anos, 
ao qual compete dar parecer sobre 
as contas do síndico”.

Desse modo, cabe aos 
próprios condôminos a faculdade 
de nomear ou não um Conselho 
Fiscal, ou seja, a existência deste 
não é obrigatória por lei.

No entanto, se a 
Convenção do condomínio prever, 
torna-se obrigatório.

Mas por que seu 
Condomínio deve nomear um 
Conselho Fiscal? 

A função do Conselho 
Fiscal é fiscalizar as contas e os atos 
do Síndico, porém, de acordo com 
a determinação da Convenção do 
condomínio, podem ser estipuladas 
outras atribuições.

A importância de 
implantar este Conselho nos 
condomínios está no seu principal 
objetivo, ou seja, cuidar da saúde 
financeira destes. Fiscalizar!

Assim, irá conferir todas 
as contas do condomínio, emitir 
parecer sobre elas para aprovação 
ou não em assembléia geral.

Ressalta-se que, para uma 
fiscalização eficiente, é fundamental 
o acesso a pasta de prestação de 
contas, a qual deve conter toda 
receita e despesa do condomínio 
mês a mês, assim como extratos 
bancários e conciliação bancária 
(conferência das contas bancárias 
com o controle financeiro interno). 

Na prática, é de praxe 
a entrega da documentação ao 
presidente do Conselho até o dia 15 
do mês seguinte, sendo emitido o 
parecer em até 30 dias.

E, como funciona o 
Conselho Fiscal?

Pela legislação, para ser 
membro do Conselho Fiscal não 
é necessário que os conselheiros 
sejam condôminos, assim como na 
lei anterior. 

Portanto, qualquer pessoa 
- inquilino, ocupante, procurador 
ou com alguma relação com a 
comunidade pode ser eleita para o 
Conselho.

A maioria dos 
condomínios dá preferência por 
membros que sejam contadores, 
contabilistas, administradores 
e advogados em razão de suas 
habilidades técnicas.

Sendo órgão fiscaliza-
dor, o Conselho Fiscal também 
tem responsabilidades?

Isso depende, pois a 
responsabilidade pelos fundos do 
condomínio é do Síndico, é ele quem 
responde civil e criminalmente pela 
gestão do local. 

Porém, os Conselheiros 
poderão ser acionados judicialmente 
caso haja comprovação de que 
ajudaram o Síndico a praticar atos 
ilícitos.

ATRIBUIÇÕÊS DO 
CONSELHO FISCAL

Muitas vezes, as atividades 
dos Conselheiros geram confusão 
entre os condôminos, referente 
ao que eles podem ou não fazer 
em relação à administração do 
condomínio. 

Desse modo, para 
melhor elucidar, vejamos algumas 
atribuições que podem ser 
desempenhadas pelo Conselho 
Fiscal do condomínio:

- emitir pareceres 
que devem ser encaminhados à 
assembléia geral

- auditar e fiscalizar as 
contas do condomínio

- alertar o Síndico sobre 
eventuais irregularidades

- eleger o presidente do 
Conselho

- escolher agência bancária 
e a seguradora do condomínio 
juntamente com o Síndico.

Atribuições que NÃO 
podem ser desempenhadas:

- fazer compras ou contrair 
dívidas em nome do condomínio

- tomar decisões 
administrativas em nome do 
condomínio, sem a autorização do 
Síndico

- não registrar em livro 
próprio as atas de suas reuniões

Assim, as atribuições 
do Conselho Fiscal são fiscalizar, 
auditar e dar parecer sobre as 
contas do condomínio, porém 
não tem poder decisório sobre a 
administração deste.

Desse modo, não tem o 
poder de aprovar as contas e sim 
emitir parecer sobre elas, a fim de 
que a assembléia aprove-as ou não.

Portanto, somente a 
assembléia tem o poder de aprovar 
contas da administração do 
Síndico.

Atenção....
Conselho Fiscal é 

diferente de Subsíndico, pois 
a função do Subsíndico não é 
prevista em lei e sim na Convenção 
do condomínio e sua finalidade é 
auxiliar o Síndico e substituí-lo em 
ausências eventuais. 

Gostou? Então, 
visite nosso Blog e cadastre-
se para receber gratuitamente 
conteúdos e atualizações. http://
simonegoncalves.com.br/blog/
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COTIDIANO

ESPECIAL

Morar em condomínio 
requer bom senso uma 
vez que compartilhar 

espaços, às vezes, pode gerar 
muitos conflitos, principalmente 
quando um morador se sente 
invadido ou lesado por outro. 
Para se viver bem é necessário, 
além do bom senso para 
respeitar o próximo, também 
uma boa dose de paciência para 
ser flexível quando preciso e 
saber relevar o que desagrada, 
em algumas ocasiões. Você sabe 
quais são os principais pontos 
de conflito entre moradores? 
Abaixo listamos 7 motivos que 
comumente rompem a paz entre 
condôminos. 

1 - Barulho
Esse é uma unanimidade em 
todos os condomínios, pois 
costuma ser a principal queixa. 

Seja em áreas comuns a exemplo 
do salão de festas ou dentro 
do apartamento, o barulho 
incomoda e é motivo de brigas, 
muitas delas com desfecho 
trágico, infelizmente. 

2 - Inadimplência
A falta de pagamento por parte 
de uns onera o orçamento 
de outros. Isso porque o 
“buraco” deixado no orçamento 
ordinário do condomínio 
pelos inadimplentes precisa 
ser coberto, uma vez que há 
compromissos mensais que 
não podem ser cortados, como 
energia, água, pagamento de 
funcionários. 

3 - Animais
A presença de animais 
domésticos como cães, gatos e 
até algumas aves gera conflitos. 

As principais queixas são a 
sujeira e os ruídos provocados 
pelos PETs ou o risco que alguns 
podem oferecer à saúde coletiva. 
Criar animais em condomínio 
não é um problema, desde que 
seus donos cuidem para que não 
incomodem os vizinhos. 

4 - Lixo
O descarte do lixo também é 
um dos frequentes motivos 
de discórdia entre moradores. 
Alguns questionam a 
obrigatoriedade da coleta 
seletiva, outros depositam 
seus resíduos em locais 
inapropriados e despertam a ira 
dos vizinhos. 

5 - Garagem
A disputa por espaços na 
garagem é também constante 
motivo de brigas. Quando há 

vagas demarcadas para cada 
condômino é um problema 
menos frequente, mas quando 
as vagas são rotativas esse é um 
dos principais pontos de conflito 
entre vizinhos.

6 - Espaços coletivos
O uso de ambientes e 
equipamentos coletivos como: 
salão de festas e de jogos, 
espaço gourmet, churrasqueira, 
academia, brinquedoteca, 
dentre outros, pode ser razão 

para atritos. As principais 
queixas são sobre o mau uso das 
dependências ou choques nas 
datas reservadas para o uso. 

7 - Crianças
O problema não é exatamente 
a presença delas, mas o que 
elas podem fazer de errado no 
condomínio: brincadeiras em 
locais inapropriados, ocupar os 
elevadores, sujeira, danificar 
bens alheios como carros e 
barulho são alguns exemplos.

É obrigação de cada 
empregador zelar 
pela segurança de seu 

empregado, viabilizando-
lhe meios para isso, seja 
proporcionando um ambiente 
salubre para que ele possa 
exercer suas atividades sem 
riscos morais, psicológicos ou 
físicos, bem como fornecendo 
a ele equipamentos de 
proteção individual, caso 
esses sejam necessários para 
a realização de alguma tarefa 
específica. 
 O funcionário lesado 
em horário de serviço - assim 
como sua família - pode 
requerer seus direitos na 
Justiça responsabilizando 
seu patrão pelo acidente 
de trabalho. Mas você sabe 
exatamente em que consiste 
esse tipo de “acidente”? Como 
ele é classificado e o que pode 
ser enquadrado como um 
evento desse gênero?
 De acordo com a 
legislação trabalhista vigente 
atualmente no Brasil, acidente 

de trabalho é todo aquele 
que ocorre pelo exercício 
do trabalho a serviço da 
empresa ou empregador ou 
pelo exercício do trabalho 
dos segurados especiais, 
provocando lesão corporal 
ou perturbação funcional, 
permanente ou temporária, 
que cause a morte, a perda ou a 
redução da capacidade laboral 
do indivíduo. 

• São considerados 
acidentes de trabalho

- ACIDENTE TÍPICO: decorrente 
da característica da atividade 
profissional que o indivíduo 
exerce

- ACIDENTE DE TRAJETO: 
acontece no trajeto entre a 
residência do trabalhador e 
o local de trabalho, ou vice-
versa

- DOENÇA PROFISSIONAL: 
aquela desencadeada pelo 
exercício de determinada 

função, característica de um 
emprego específico

• Não são considerados 
acidentes de trabalho

- DOENÇAS DEGENERATIVAS: 
exemplos são diabetes, 
esclerose múltipla, câncer, 
males cardíacos, dentre 
outras

- DOENÇAS INERENTES AO 
GRUPO ETÁRIO: enfermidades 
esperadas para determinadas 
faixas etárias, sua causa 
não decorre das atividades 
exercidas. Ex: perda da acuidade 
visual ou auditiva

- DOENÇAS ENDÊMICAS: 
adquiridas por habitante de 
região em que ela se desenvolve, 
salvo comprovação de que é 
resultante de exposição pela 
natureza do trabalho

- DOENÇAS QUE NÃO 
PRODUZEM INCAPACIDADE 
LABORAL

7 pontos de conflito entre condôminos

O que é e o que não é acidente de trabalho?
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DICAS         

Av. Bezerra de Menezes, 79
Fone/Fax: 85 3311.8700

pqaraxa@lafaietetintas.com.br

Av. Washington Soares, 9394
Fone/Fax: 85 3055.3559

wsoares@lafaietetintas.com.br

Av. Godofredo Maciel, 514
Fone/Fax: 85 3045.7997

parangaba@lafaietetintas.com.br

Av. Santos Dumont, 4081
Fone/Fax: 85 3311.8100

aldeota@lafaietetintas.com.br

FORTALEZA
Rua São Pedro, 1328

Fone/Fax: 85 2101.4646
juazeiro@lafaietetintas.com.br

Rua Ailton Gomes de Alencar, 2250
Fone/Fax: 85 3571.2230

piraja@lafaietetintas.com.br

JUAZEIRO DO NORTE
Rua Joaquim Ribeiro, 353
Fone/Fax: 85 2101.4646

sobral@lafaietetintas.com.br

SOBRAL
Av. Agenor Araújo, 840
Fone/Fax: 85 3581.9111

iguatu@lafaietetintas.com.br

IGUATU
Rua Almirante Alexandrino, 924

Fone/Fax: 85 2101.9333
crato@lafaietetintas.com.br

CRATO

Nossas lojas

 Há quem diga que as chaves são objetos com 
seus dias contados, isso porque cresce no mercado da 
construção civil a tendência das fechaduras digitais, que 
dispensam o uso de chaves. Em vez delas, essas trancas 
são acionadas por um código numérico ou biometria, 
utilizando para isso as impressões digitais, íris do olho 
ou outra característica física da pessoa cadastrada. 
 O investimento ainda é alto, mas está aos 
poucos se tornando mais acessível. Os modelos mais 
simples - que exigem uma combinação de números 
- está disponível no mercado de itens de segurança 
condominial por valores que variam entre R$500,00 
a R$2500,00. As fechaduras funcionam geralmente à 
base de pilhas comuns como fonte de alimentação, 
assim não é necessário fazer nenhuma alteração na 
parte elétrica do imóvel, é só instalar e começar a 
usar.

 Todo mundo gosta de ver um gramado 
verdinho, mas nem sempre há tempo hábil para se 
dedicar a ele como se deve. Os cuidados de manutenção 
para manter a grama sadia variam ao longo das 
estações do ano e é necessário ter conhecimento e 
dinheiro para acompanhar as necessidades da planta. 
Como alternativa, muitos condomínios optam por usar 
grama sintética.
 Extremamente fácil de se manter e limpar, 
a grama “fake” proporciona economia de tempo 
e dinheiro, sem deixar de conferir aconchego e 
beleza em seus espaços. Ela pode durar cerca de 4 
a 7 anos, dependendo da altura e da conservação. 
A limpeza pode ser feita com água, sabão neutro e 
água sanitária (o indicado é que a diluição seja de 
50%).

 Você está reformando ou construindo novos 
banheiros de uso comum no prédio? Então saiba como 
escolher o vaso sanitário ideal. Os modelos de com caixa 
acoplada são os mais vantajosos em relação à economia 
de água já que gastam bem menos do que os mais 
antigos. Eles também apresentam outra vantagem: não 
precisa quebrar a parede para trocar peças deles e são 
mais práticos para limpar a válvula de borracha.
 A maioria dos vasos sanitários não vem com 
assento, nem tampa. Uma dica valiosa vai ajudar você a 
não errar na hora de comprar esses acessórios à parte. 
É descobrir as dimensões exatas para não erras e você 
pode conseguir isso facilmente forrando o entorno  do 
vaso com jornal e recortando como se fosse um molde. 
Dessa forma, se você precisar trocá-lo futuramente não 
correrá o risco de comprar do tamanho errado já que 
cada modelo tem uma dimensão distinta.

Fechaduras digitais Grama sintética Vaso sanitário
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Chegada do verão aciona alarme contra mosquito Aedes aegypti

A estação mais quente 
do ano é também a 
preferida dos insetos, 

os quais se proliferam em 
maior velocidade nessa 
época. Síndicos, zeladores e 
moradores de condomínio 
de um modo geral devem 
estar alerta nesse período 
para evitar a criação de focos 
de reprodução do mosquito 
Aedes aegypti, vetor de 
arboviroses como Dengue, 
Chikungunya e Zika vírus, 
além da Febre amarela (esta 
última restrita apenas a 
alguns estados brasileiros).
 A grande concen-
tração de pessoas vivendo 
em um mesmo local, 
assim como a quantidade 
de áreas externas que 
podem acumular água 
são fatores que fazem dos 

condomínios residenciais 
fortes candidatos a áreas de 
proliferação do mosquito. A 
forma mais eficiente de se 
combater esse mal é levar 
informação ao morador, pois 
ele precisa saber que suas 
ações negligentes podem ter 
impacto negativo não apenas 
na saúde de sua família como 
também na de seus vizinhos. 
 Essa deve ser uma 
bandeira do síndico de 
condomínio: conscientizar 
condôminos e funcionários 
sobre a importância 
de adotar medidas de 
prevenção dentro e fora 
do condomínio, cuidando 
para que todos os objetos 
que podem acumular 
água sejam devidamente 
acondicionados ou mesmo 
removidos.

Previna-se!
Dedique atenção especial às 
áreas que podem acumular 
água:

• Piscinas;
• Calhas;
• Lajes e Marquises; 
• Ralos e canaletas;
• Caixas d’água;
• Fossos de elevadores;
• Vasos sanitários e caixas 

de descarga;
• Pratinhos de plantas;
• Tambores de lixo.

Saiba diferenciar sintomas
 Embora sejam 
transmitidas pelo mesmo 
mosquito-vetor, as doenças 
apresentam sintomas que 
se distinguem. Procure um 
médico ao persistir o mal 
estar.

• Sintomas comuns 
à Dengue, Zika e 
Chikungunya: febre alta, 
dores no corpo, nos olhos 
e musculares

• Sintomas da Dengue: 
manchas vermelhas na pele

• Sintomas da Zika: coceira 
no copo e a vermelhidão 
nos olhos

• Sintomas: da Chikungunya: 
dores nas articulações 
bastante intensas

BEM ESTAR
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A difícil tarefa do síndico em condomínios novos

Assembleia condominial pode vetar locações por temporada

A função de síndico 
representa um grande 
desafio para aquele 

que assume o cargo e uma 
enorme expectativa para os 
moradores do condomínio. 
Mas, a missão se torna ainda 
mais difícil quando se trata 
de um prédio que acaba de 
ser entregue. O momento 
da entrega do condomínio 
é marcado por altas 
expectativas, tanto pelo lado 
da construtora, que deseja 
ver o seu empreendimento 
dar certo, quanto para 
os moradores que, na 
maioria das vezes, estão ali 
realizando um sonho, após 
esperar ansiosamente e por 
anos a construção do mesmo.
Em um condomínio novo, 
o síndico precisa gerir de 
forma a atender os anseios de 
sua comunidade e, ao mesmo 
tempo, tentar manter um 

bom relacionamento com a 
construtora, bem como com 
a administradora escolhida 
por ela para o início da vida 
condominial.
 Vale ressaltar que o 
artigo 1.347 do Código Civil 
(CC) rege que, para assumir 
a função de síndico em 
um condomínio, a pessoa 
deverá ser eleita, não apenas 
indicada. Por essa razão, nada 
impede que, no momento da 
entrega do condomínio, a 
construtora indique alguém 
para tal função, mas essa 
escolha deverá ser ratificada 
pelos condôminos presentes 
em assembleia. Estes 
poderão concordar com a 
escolha ou discordar e eleger 
outro represente dentre os 
presentes.
 “Art. 1.347. A 
assembleia escolherá um 
síndico, que poderá não ser 

condômino, para administrar 
o condomínio, por prazo não 
superior a dois anos, o qual 
poderá renovar-se.”
 O mesmo vale 
para a nomeação da 
administradora, que é 
prerrogativa do síndico e 
deverá ser aprovada em 
assembleia (artigo 1.348 
do CC). Porém, quando se 
trata de condomínio a ser 
entregue, o processo de 
escolha da administradora 
tem ficado a cargo da 
construtora, caso contrário 
o prédio seria instalado sem 
uma administradora, o que 
tornaria inviável a gestão do 
patrimônio.
 É importante 
lembrar que o contrato 
assinado pela construtora 
tem valor até a instalação do 
prédio. Da instalação para 
frente o condomínio passa a 

tomar as decisões gerenciais 
do prédio. A escolha da 
administradora deverá ser 
ratificada pelos presentes 
na própria assembleia de 
instalação e deverá ter 
contrato com previsão de 
rescisão de 30 dias. O ideal 
é que após a assembleia seja 
firmada nova avença com a 
administradora em nome do 
condomínio.
 Indicados pela 
construtora, ratificados pelos 
condôminos ou eleitos em 
assembleia, o fundamental 
é que administradora 
e síndico defendam os 
interesses do condomínio. 
Se a opção for pelo formato 
sugerido pela construtora, o 
corpo diretivo condominial 
exercerá importante papel 
na fiscalização e sugestão 
de novo formato, quando 
necessário. A construtora 

não deve oferecer resistência 
para a troca do formato de 
gestão inicialmente imposto, 
se esta for a vontade da 
maioria dos condôminos.
 Caso a opção seja 
por um síndico profissional, 
é salutar que esteja claro 
na convocação enviada a 
todos os condôminos sobre 
essa alternativa. Assim, 
os condôminos também 
poderão indicar profissionais 
para serem entrevistados e 
selecionados em assembleia. 
O contrato desse profissional 
poderá ser definido pela 
própria assembleia e a lei 
estabelece prazo de até dois 
anos para cumprimento do 
mandato.

Dr. Rodrigo Karpat, especialista 
em direito condominial e 
imobiliário, e sócio do escritório 
Karpat Sociedade de Advogados.

Regiões turísticas 
costumam atrair 
grande número de 

visitantes em datas festivas 
e determinadas estações 
do ano. Além dos setores 
de comércio e serviços, 
esse fluxo extra de pessoas 
impulsiona também o 
mercado imobiliário em 
algumas cidades, estimulando 
os proprietários a locarem 
seus imóveis com contratos 
para uso de curto prazo. 
 Isso não seria 
problema se os inquilinos 
temporários cumprissem 
as regras do condomínio e 
agissem de forma civilizada 
e responsável. Porém, nem 
sempre é o que acontece. 

Valendo-se do fato de terem 
uma data marcada para partir, 
muitos causam problemas 
e perturbam a rotina dos 
outros condôminos, gerando 
brigas e prejuízos. 
 O aluguel por 
temporada não é bem visto 
em muitos prédios e uma 
decisão recente da Justiça 
brasileira pode alimentar 
os argumentos de quem é 
contra esse tipo de negócio. 
A 3ª Vara Cível do Foro 
Central de Porto Alegre 
validou a proibição de 
locação de apartamentos 
por temporada em um 
condomínio na cidade de 
Gramado. Medida essa 
que havia sido aprovada 

em assembleia entre os 
condôminos.
 Alguns proprietários 
ajuizaram ação contra a 
deliberação que ocorreu 
entre os condôminos, na 
qual foi decidida a proibição 
da locação por temporada. 
Os autores, que já haviam 
acertado inúmeras locações 
para os meses posteriores, 
alegaram que a decisão 
prejudicaria terceiros e que 
não havia quórum suficiente 
na deliberação.
 O Juiz de Direito 
Ramiro Oliveira Cardoso 
decidiu, em caráter de 
liminar, por manter a 
proibição proposta pelos 
condôminos. No entanto, 

postergou a validade da 
medida para março de 2017, 
quando termina o período 
de festas, a fim de não 
prejudicar as pessoas que já 
haviam acertado os aluguéis 
por temporada.
 Ao proferir 
sentença, o magistrado 
ilustrou a preocupação dos 
condôminos registra na 
ata da última reunião, em 
que os condôminos narram 
situações constrangedoras 
que presenciaram, como 
o uso de drogas nas 
dependências do prédio, 
banhos de piscina com 
roupas íntimas e excesso de 
locatários em um mesmo 
imóvel.

 Para o magistrado, 
“a regra tomada em 
convenção é clara no 
sentido da proibição da 
locação por temporada, 
afastando a presença de 
terceiros não proprietários 
e os riscos de condutas 
inconvenientes, que 
atrapalham o sossego e 
relativizam a segurança”. 
Além disso, o juiz Cardoso 
ressaltou que o quórum 
de condôminos é mais do 
que correto, considerando 
que a deliberação tomada 
apenas exerceu direito 
previsto em convenção 
condominial, não criando 
qualquer regra nova de 
caráter limitador.

DR. RODRIGO KARPAT*

LEGISLAÇÃO -  (Redação com TJRS)
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JURISPRUDÊNCIA

STJ - RECURSO ESPECIAL 
REsp 1152148 SE 
2009/0156052-4 (STJ)

Data de publicação: 
02/09/2013
Ementa: PROCESSO 
CIVIL. DIREITOS REAIS. 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
R E I N V I N D I C A T Ó R I A . 
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. 
VAGA NA GARAGEM. 
COISA REIVINDICANDA 
NÃO INDIVIDUALIZADA. 
IMPOSSIBILIDADE. 1. A 
ação reivindicatória (art. 
1.228 do CC ), fundada no 
direito de sequela, outorga 
ao proprietário o direito 
de pleitear a retomada 
da coisa que se encontra 
indevidamente nas mãos 
de terceiro, tendo como 
requisitos específicos: 
(i) a prova do domínio 
da coisa reivindicanda; 
(ii) a individualização do 
bem; e (iii) a comprovação 
da posse injusta. 2. Em 
condomínio edilício, a 
vaga de garagem pode 
ser enquadrada como: (i) 
unidade autônoma (art. 
1.331 , § 1º , do CC ), desde 
que lhe caiba matrícula 
independente no Registro 
de Imóveis, sendo, então, 
de uso exclusivo do titular; 
(ii) direito acessório, 
quando vinculado a um 
apartamento, sendo, 
assim, de uso particular; 
ou (iii) área comum, 
quando sua fruição couber 
a todos os condôminos 
indistintamente. 3. A via 
da ação reivindicatória 
não é franqueada àquele 
que pretende obter direito 
exclusivo de vaga no 
estacionamento, quando 
este, na verdade, configura 
direito acessório da 

unidade autônoma ou 
área de uso comum, uma 
vez que, nessas hipóteses, 
inexiste requisito essencial 
ao seu ajuizamento, qual 
seja, a individualização do 
bem reivindicando. 4. No 
caso em exame, as vagas 
na garagem encontram-se 
na área comum do edifício 
ou são acessórias aos 
apartamentos, a depender 
do que regula a convenção 
do condomínio, o que se 
torna ainda mais evidente 
ante a ausência de matrícula 
autônoma no Registro de 
Imóveis, descabendo, por 
isso, o manejo da ação 
reivindicatória. 5. Recurso 
especial provido.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL 
NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL AgRg no AREsp 
383905 RJ 2013/0270091-
1 (STJ)

Data de publicação: 
17/11/2014
Ementa: AGRAVO 
REGIMENTAL. AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. 
CONTRATO DE CESSÃO DE 
DIREITOS AQUISITIVOS DE 
UNIDADE IMOBILIÁRIA EM 
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. 
I N A D I M P L E M E N T O 
C O N T R A T U A L . 
I N E X I S T Ê N C I A . 
REEXAME DE MATÉRIA 
CONTRATUAL E FÁTICA 
DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7/
STJ. NÃO PROVIMENTO. 
1. O Tribunal de origem 
entendeu, com base nos 
fatos, provas e conteúdo 
contratual dos autos, que 
não houve inadimplemento 
contratual. O acolhimento 
das razões de recurso, 
na forma pretendida, 
demandaria o reexame de 

matéria fática. Incidência 
dos verbetes 5 e 7 da 
Súmula desta Corte. 2. 
Agravo regimental a que se 
nega provimento.

TJ-SP - Apelação APL 
01963538720128260100 
SP 0196353-
87.2012.8.26.0100 (TJ-SP)

Data de publicação: 
31/03/2015
Ementa: CONDOMÍNIO 
EDILÍCIO. Regulamento 
interno. Infração. Multa. 
Anulação. Improcedência. 
Sentença correta. Apelação 
desprovida.

TJ-SP - Apelação APL 
00028693420128260286 
SP 0002869-
34.2012.8.26.0286 (TJ-SP)

Data de publicação: 
15/03/2016
Ementa: CONDOMÍNIO 
EDILÍCIO. Administração. 
Ação de consignação em 
pagamento. Aumento de 
despesa condominial. 
Ilegitimidade passiva da 
administradora. Sentença 
correta. Apelação não 
provida.

TJ-SP - Apelação APL 
01516739320078260002 
SP 0151673-
93.2007.8.26.0002 (TJ-SP)

Data de publicação: 
11/12/2015
Ementa: CONDOMÍNIO 
EDILÍCIO. Limites de 
utilização de área comum 
(fachada externa do prédio). 
Abordagem de condomínio 
para remoção de aparelho 
de ar condicionado 
instalado na varanda de 
apartamento. Juízo de 

improcedência. Apelo do 
autor. Desprovimento.

TJ-SP - Agravo de 
Instrumento AI 
20664255320158260000 
SP 2066425-
53.2015.8.26.0000 (TJ-SP)

Data de publicação: 
01/09/2015
Ementa: CONDOMÍNIO 
EDILÍCIO. Reparos 
reclamados na estrutura 
condominial. Ação de 
natureza edilícia. Vigência 
da Resolução 693/2015, 
artigo 2º. Competência do 
DP III. Conflito suscitado. 
Julgamento suspenso. 
RECURSO NÃO CONHECIDO.

TJ-SP - Agravo de 
Instrumento AI 
21448612620158260000 
SP 2144861-
26.2015.8.26.0000 (TJ-SP)

Data de publicação: 
19/08/2015
Ementa: CONDOMÍNIO 
EDILÍCIO. Reparos 
reclamados na estrutura 
condominial. Ação de 
natureza edilícia. Vigência 
da Resolução 693/2015, 
artigo 2º. Competência do 
DP III. Conflito suscitado. 
Julgamento suspenso. 
RECURSO NÃO CONHECIDO.

TJ-SP - Apelação APL 
00311492520118260003 
SP 0031149-
25.2011.8.26.0003 (TJ-SP)

Data de publicação: 
28/05/2015
Ementa: CONDOMÍNIO 
EDILÍCIO. Decisão tomada 
em assembleia obriga a 
todos, inclusive ausentes. 
Despesa oriunda de 

decisão tomada pelo 
conselho, questionada pelas 
autoras, foi ratificada por 
unanimidade em assembleia 
geral. Ação improcedente. 
Recurso não provido.

TJ-SP - Apelação APL 
01605395320088260100 
SP 0160539-
53.2008.8.26.0100 (TJ-SP)

Data de publicação: 
16/03/2016
Ementa: CONDOMÍNIO 
EDILÍCIO. Ação de prestação 
de contas. Juízo de 
procedência, já em segunda 
fase do procedimento. 
Inteligência dos artigos 915 
, § 2º , e 917 , do Código de 
Processo Civil . Apelo das rés. 
Desprovimento.

TRT-1 - Recurso 
Ordinário RO 
00003464820115010054 
RJ (TRT-1)

Data de publicação: 
08/03/2016
Ementa: RECURSO 
ORDINÁRIO. PROVA 
T E S T E M U - N H A L . 
SUSPEIÇÃO. CONDOMÍNIO 
EDILÍ-CIO. Não há que se 
dar como suspeito o teste-
munho de um condômino a 
respeito de fatos ocorridos 
nas dependências do edifício, 
envol-vendo um de seus 
funcionários, pela alegação 
genérica de interesse 
econômico no desfecho da 
causa. Para haver suspeição, 
deve haver prova concreta 
da parcialidade do depoente, 
que não pode ser presumida 
quando outros meios de 
prova não estiverem ao 
alcance da parte.

Fonte: www.jusbrasil.com.br
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Caixa de gordura do condomínio deve ser limpa a cada trimestre

Visitantes devem respeitar regulamentos

Você sabe para quê serve a 
caixa de gordura? Ela tem 
uma importante função: 

impedir a contaminação da 
água que é distribuída no 
prédio, prevenindo também 
obstruções na rede de 
encanamentos. Nem sempre 
esse equipamento está visível 
aos olhos, mas saiba que 
seu condomínio certamente 
possui uma caixa deste tipo e 
ela precisa de manutenções 
periódicas para funcionar 
adequadamente. 
 Geralmente a caixa 
de gordura fica em um espaço 
subterrâneo e, por não estar 
em um local muito acessível, 
às vezes é esquecida e 
negligenciada pelos síndicos 
e zeladores, os quais só se 
lembram dela quando o 

problema já está instalado. A 
função dela é agir como um 
filtro: os resíduos líquidos 
vindos dos apartamentos 
chegam à caixa de gordura 
e ao entrar em contato com 
a água que há dentro dela, 
há a separação dos rejeitos 
gordurosos provenientes, 
por exemplo, da máquina de 
lavar e da pia da cozinha. 
 Esse mecanismo 
impede que resíduos 
oleosos transitem pela rede, 
acumulando-se em placas e 
ocasionando entupimentos. 
Portanto, deve-se estar 
atento à limpeza da caixa de 
gordura com a atuação de 
profissionais especializados 
nessa tarefa. A cada seis 
meses em casas e a cada 
três meses em condomínios, 

as caixas devem passar por 
uma manutenção para a 
retirada dessa sujeira que 
fica ali armazenada.
 Negligenciar a 
manutenção pode trazer 
consequências desagradáveis 
e prejuízos que podem sair 
mais caro do que contratar 
uma desentupidora a cada 
três meses. Primeiramente, 
o forte mau cheiro passa 
a dominar o ambiente, há 
infestação de animais como 
baratas, escorpião e também 
ratos, nos apartamentos 
os moradores podem se 
queixas de fluxo retrógrado, 
ou seja, ao invés de escoar 
a água suja retorna. Por 
fim, o maior dos prejuízos 
pode ser o entupimento 
da rede de distribuição, 

que vai interromper a 
disponibilidade de água e 
gerar grandes transtornos 
para ser reparada.

Atenção!
 O uso de soda 
cáustica ainda é muito 
frequente em residências 
e condomínios com a 
finalidade de limpar caixas 
de gordura e desentupir 
encanamentos.  
Embora esse produto de fato 
solucione temporariamente 
o problema da obstrução, 
ele não é indicado. Os 
especialistas explicam que há 
a saponificação da gordura, 
ela é diluída na água, mas 
não é destruída e continua a 
causar males. Com o tempo, 
esse “sabão” produzido pela 

reação química da soda 
cáustica com a gordura, 
também vai se depositando e 
causando entupimentos. 

Prevenção
 De nada adianta 
o condomínio zelar pelas 
manutenções periódicas se 
os condôminos não fizerem a 
parte deles. É preciso instruir 
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constrangedoras para todos. 

Jornalista e colaboradora 

do Jornal do Sindico 

MANUTENÇÃO

REPETECO -  *Andréa Mattos



12 Janeiro 2017 | Jornal do Sindico

PALAVRA CRUZADA

SUDOKU FASES DA LUA

SOLUÇÕES

18 23.12.2016SEXTA-FEIRA
www.destakjornal.com.brPASSATEMPO

ÁRIES
21/3 - 20/4

Tenha cuidado comos gastos e
despesas fora de hora. Na emer-
gência é que o planejamento vai
por água abaixo e compromete o
orçamento completamente.

PALAVRAS CRUZADAS FRASES

HORÓSCOPO POR ZANDER CATTA PRETA

SUDOKU SOLUÇÕES

TOURO
21/4 - 20/5

Seu senso estético está ativado,
e você poderá perceber novos
padrões e nuances que antes
ficavamdesapercebidos. Atente
às pessoas ao redor.

GÊMEOS
21/5 - 20/6

Asmudanças positivas estão na
pauta do futuro próximo,mas
ainda não é omomento delas.
Gaste energia e empenho com
parcimônia emoderação.

CÂNCER
21/6 - 21/7

Sua capacidade analítica poderá
ser bemútil para resolver um
problema espinhoso nos próxi-
mos dias.Mantenha-se coma
mente afiada e atento a tudo.

LEÃO
22/7 - 22/8

Questões de saúde poderão atra-
palhar seus planos a curto prazo,
mas tudo poderá ser resolvido
comcarinho, atenção e cuidado
comopróximo. Dedique-se!

VIRGEM
23/8 - 22/9

É omomento para colocar em
prática habilidades e treinamento
de algo para que você temse
preparado pormuito tempo.
Exiba-se e não tenhamedo!

LIBRA
23/9 • 22/10

Cuidado comas oportunidades
sedutoras,mas que vão contra
aquilo que vocêmais acredita.
Nem todo dinheiro domundo
paga o seu bem-estar emocional.

ESCORPIÃO
23/10 • 21/11

Há chances para você conseguir
aquele emprego tão sonhado ou
umaoportunidade paramostrar
seu talento. Fique alerta a tudo
que está no seu entorno.

SAGITÁRIO
22/11 • 21/12

Não sejamuito ambicioso e nem
tente fazermais de uma coisa ao
mesmo tempo. Nós só devemos
comer umagarfada de cada vez.
Caso contrário, engasgamos.

CAPRICÓRNIO
22/12 • 20/1

Seus trabalhos irão se resolver
naturalmente; basta você se
dedicar a eles e colocar toda a
sua capacidade nos problemas.
Seu talento basta para isso.

AQUÁRIO
21/1 • 19/2

Seus assuntos pessoais estão
atrapalhando questões impor-
tantes e fundamentais para seu
futuro. Saiba separar e priorizar
as coisas. Pense longe!

PEIXES
20/2 • 20/3

Você conseguirá resolver todos
os seus problemas se usar luci-
dez e sabedoria. Ah! Não tem
nemumnemoutro? Procure
quem tenha e se aconselhe!

ARIANO SUASSUNA
escritor (1927 - 2014)

Ootimista é um tolo.
O pessimista, um
chato. Bommesmo
é ser um realista
esperançoso.

Cheia
dia 14, 11h53

FASESDALUA
DEZEMBRO DE 2016

Nova
dia 29, 10h19

Crescente
dia 7, 17h52

Minguante
dia 21, 6h34
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AMPLIAÇÃO E REFORMAS

AUDITORIA

ÁGUA / INDIVIDUALIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

BOMBAS

CONTABILIDADE

CONSTRUÇÃO E REFORMA

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
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EXTINTORES

ELÉTRICA

CONSTRUÇÕES E REFORMAS

DESENTUPIDORA

ELEVADORES
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EXTINTORES

INSPEÇÃO PREDIAL

SEGURANÇA
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