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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
out/16 nov/16 dez/16 jan/17 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$)

0,6609%
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
---

0,6709%
0,6709%
0,1700
0,62

0,4170
1,12
23,40
937,00

0,67
0,67
0,17
7,63
0,42
14,02
0,47
6,48
---
---

8,35
8,35
2,05
7,63
5,11
14,09
1,96
6,48
---
---

Neste mês de março, o Jornal do 
Síndico aborda um tema que ganhou 
os noticiários do país inteiro desde 

o início do ano: a Febre amarela. Após 
décadas controlada e restrita apenas a 
algumas áreas na região Norte do Brasil, 
a doença voltou a causar preocupação nas 
autoridades e população. 
 O surto, que já acometeu dezenas 
de vítimas, principalmente nos estados de 
Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, corre 
o risco de ganhar maiores proporções, 
caso o principal vilão dessa história não 
seja combatido. O vetor da Febre amarela é 
um velho conhecido de todos: o mosquito 
Aedes aegypti. Ele é o responsável por 
transmitir as viroses mais preocupantes 
da atualidade: Dengue, Febre Chikungunya, 
Zika Vírus e a Febre amarela. 
 O combate ao mosquito e seus focos 

de reprodução já foi tema do nosso Jornal 
outras vezes, mas o momento é oportuno, 
mediante o surto de Febre Amarela, 
para reforçar a responsabilidade dos 
condomínios em limparem seus depósitos, 
calhas, lajes, vasos, e todos os demais locais 
que possam se tornar criadouros de larvas, 
bem como ajudar a conscientizar seus 
condôminos na luta contra o mosquito, pelo 
bem e saúde de todos. 
 Outro tópico atual que trazemos 
nessa edição diz respeito à emissão de 
boletos, instrumentos fundamentais para 
as fi nanças do condomínio, umas vez que 
é através deles que são feitas as cobranças. 
Eles precisarão - obrigatoriamente - 
ser emitidos com o número de CPF do 
condômino responsável pela unidade. Esse 
fato foi noticiado pelo Jornal do Síndico 
em outubro de 2016 e agora trazemos o 

calendário de datas em que cada boleto com 
seu respectivo valor passa a ser obrigado a 
constar CPF.
 A exigência, por enquanto, está 
valendo a partir deste mês de março para 
os boletos gerados no valor de R$50 mil. 
Em maio será a vez das faturas iguais ou 
maiores de R$ 2 mil. A expectativa é que 
até dezembro todos os boletos bancários 
sejam obrigatoriamente gerados com a 
identifi cação do CPF da pessoa responsável 
pelo pagamento da conta, no caso o 
condômino. Quem ainda não tem todos 
os CPFs dos moradores deve correr atrás 
desses dados o quanto antes!
 O Jornal do Síndico chega às 
suas mãos mais uma vez recheado de 
informações e dicas para o seu condomínio. 
Aproveite a leitura e continue conosco!

Os editores

ANUNCIE:
(85) 3214.4972
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MANUTENÇÃO -  (Redação com assessoria Dino)

Impermeabilização é necessária para preservar estrutura predial

A aparição de goteiras, 
infiltrações e mofo 
nas paredes ou teto é 

sempre sinal de dor de cabeça 
no condomínio, seja para o 
morador, o qual se preocupa 
com os danos ao seu patrimônio 
e os prejuízos financeiros, ou 
mesmo para o síndico que, por 
sua vez, preocupa-se com a 
estrutura do prédio e, de quebra, 
frequentemente é chamado 
a resolver conflitos entre 
condôminos que não sabem de 
quem é a culpa para as avarias.

 Essa “culpa”, muitas 
vezes, precede até mesmo 
a ocupação do prédio pelos 
moradores. Ela está na gênese 
do projeto e execução da 
construção, uma vez que - por 
negligência ou economia - as 
construtoras não realizam a 
impermeabilização adequada 
de lajes, paredes e pisos. 
Isso acarreta problemas que 
chegam com o tempo e podem 
até mesmo comprometer a 
segurança do prédio, pois a 
água oxida estruturas de ferro 

fundamentais para manter o 
prédio de pé.

 R a c h a d u r a s , 
vazamentos, goteiras e 
infiltrações se tornam mais 
perceptíveis no período das 
chuvas e devem servir de alerta 
para mostrar que algo está 
errado! A impermeabilização 
de lajes e coberturas é 
extremamente importante para 
proteger a alvenaria contra a 
umidade, é um erro pensar que 
azulejos ou cerâmicas protegem 
o piso conta a infiltração, pois 
a água continua a passar e a 
causar diversos problemas.

 Somente o processo 
de impermeabilização é capaz 
de selar e vedar superfícies 
fabricadas com materiais 
porosos e suas falhas, geradas 
por movimentos na estrutura 
ou por erros na execução da 
obra. Infelizmente, algumas 
construtoras não realizam 
esse processo corretamente 
e os ocupantes do prédio só 
vão perceber os prejuízos 
tempos depois. E as despesas 

não são baratas: recuperar os 
danos causados por falta de 
impermeabilização pode sair 
muito mais caro do que fazê-la 
no tempo correto. De acordo 
com especialistas, o custo do 
processo durante a construção 
pode ser de 1% a 3% do 
valor da obra, mas a execução 
depois da obra concluída pode 

corresponder a 25%.
Existem dois sistemas 

de impermeabilização: rígidos 
e flexíveis. No primeiro, aditivos 
químicos são adicionados 
aos materiais de construção, 
reduzindo a porosidade dos 
mesmos. Este tipo é indicado 
para locais que não exista 
possibilidade de trincas ou 

fissuras como subsolos, piscinas 
internas e galerias de barragens. 
A outra opção é aplicável em 
áreas sujeitas a fissuras e possui 
duas subcategorias: moldados 
no local (membranas) e os pré-
fabricados (mantas). Estas são 
ideais para telhados, terraços, 
reservatórios de água, entre 
outros.
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FINANÇAS

LEGISLAÇÃO -  (Redação com TJDFT)

Boleto bancário agora exige CPF do pagador
Mudanças: cobranças só poderão ser feitas com identificação obrigatória e 

os pagamentos vencidos agora podem ser feitos em qualquer banco

Ofensas em livro de ocorrência pode gerar indenização

Síndicos de todo o Brasil 
devem ficar atentos: a 
determinação da Federação 

Brasileira dos Bancos (Febraban) 
- que atendeu a uma solicitação 
do Banco Central - a qual exige 
o número do Cadastro de Pessoa 
Física (CPF) do pagador para a 
geração de boletos bancários já 
entra em vigência neste mês e os 
condomínios devem correr para 
atualizar os dados dos moradores 
e evitar a inadimplência nas 
taxas condominiais pagas por 
esse meio. 
 No caso de pessoa jurídica, 
o CNPJ é igualmente necessário. 
O boleto bancário é atualmente 
o meio de cobrança mais 
utilizado nos condomínios 
brasileiros, devido a sua 

segurança e praticidade. Assim, 
é preciso agilizar com urgência 
o recolhimento dos dados para 
essa finalidade. 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. 
 Mas, calma, ainda há tempo 
para se organizar! A exigência, 
por enquanto, está valendo a 
partir deste mês de março para 
os boletos gerados no valor de 
R$50 mil. Em maio será a vez 
das faturas iguais ou maiores de 
R$ 2 mil (confira o calendário 
ao final dessa matéria). A 
expectativa é que até dezembro 
todos os boletos bancários sejam 

obrigatoriamente gerados com a 
identificação do CPF da pessoa 
responsável pelo pagamento da 
conta, no caso o condômino.
 Outra novidade para este 
ano é que a nova plataforma de 
cobrança da Febraban permitirá 
que boletos de condomínios 
vencidos possam ser pagos em 
qualquer banco, uma facilidade 
a mais para o morador que 
eventualmente perder o prazo de 
pagamento. Essa era uma antiga 
reivindicação de consumidores 
de todos os clientes que 
encontravam dificuldades para 
quitas suas dívidas após a data 
do vencimento, aumentando 
seus encargos com acréscimos 
de juros cumulativos. 

Valor igual ou superior a R$ 50.000 Implementação a partir de 13 de março
Entre R$ 49.999,99 e R$ 2.000 A partir de 8 de maio
Entre R$ 1.999,99 e R$ 1.000 A partir de 10 de julho
Entre R$ 999,99 e R$ 500 A partir de 18 de setembro
Entre R$ 499,99 e R$ 200 A partir de 23 de outubro
Igual ou inferior a R$ 199,99 A partir de 11 de dezembro

A relação entre síndico e 
condôminos por vezes 
pode se tornar tensa o 

suficiente para que se disparem 
agressões de ambos os lados, 
o que foge totalmente do que 
vem a ser socialmente razoável. 
Quando essas ofensas se tornam 
públicas, colocando em jogo a 
dignidade do ofendido, a questão 
pode ganhar um palco na Justiça, 
onde na maioria das vezes resulta 
em determinação de pagamento 
de indenizações. 
 Quando o meio utilizado 
para manifestar as agressões é o 
livro de ocorrências do próprio 
condomínio, a situação ganha 
provas materiais que formalizam 
o abuso. Além disso, há o desvio 
da finalidade do livro, uma vez 
que ele existe por uma razão 
prática: servir de instrumento 
para registro oficial de sugestões, 
reclamações e outras anotações 
desde que essas digam respeito 
estritamente ao cotidiano do 
condomínio.
 Em Sobradinho (DF) 
um morador usou o livro 
para escrever insultos contra 

o síndico, em uma tentativa 
inclusive de o desmerecer por 
sua profissão de militar. O síndico 
processou o agressor, contando 
que sofreu humilhação praticada 
pelo réu, em razão de sua 
situação financeira e das funções 
exercidas quando era da ativa no 
Exército Brasileiro, o que se deu 
mediante manifestação em livro 
de ocorrências do condomínio 
onde residem, nos seguintes 
termos: “Quero mais é que vocês 
se ferrem (…) tenho dinheiro 
sobrando para merda destes 
lotes (…) não sou um morto de 
fome, não preciso fazer bico 
para sobreviver e não fui para 
o Exército para ser doméstico.” 
(sic).
 Após analisar os 
documentos constantes dos 
autos, a juíza responsável 
entendeu que a ocorrência 
lavrada pelo réu extrapolou 
seu direito de informação e 
manifestação. “O conteúdo da 
manifestação do réu não foi 
ofensiva apenas aos condôminos, 
mas especialmente ao autor na 
parte em que, indiretamente, 

o réu referia às atividades que 
sabia terem sido exercidas pelo 
autor quando na ativa no Exército 
Brasileiro, afirmando, o réu, de 
forma debochada e ofensiva”, 
argumentou a juíza.
 A juíza ressalta, 
ainda, “que a doutrina e 
jurisprudência brasileiras 
são firmes ao reconhecer que 
há responsabilidade dos que 
‘compartilham’ mensagens e 
dos que nelas opinam de forma 
ofensiva, pelos desdobramentos 
das publicações, devendo ser 
encarado o uso deste meio 
de comunicação com mais 
seriedade e não com o caráter 
informal que os usuários 
geralmente entendem ter”.
 Assim, diante da conclusão 
de que “o réu, com sua conduta, 
ofendeu moralmente o autor”, o 
1º Juizado Cível de Sobradinho 
julgou procedente o pedido deste 
para condenar o réu a pagar-lhe 
a quantia de R$ 2.500,00 a título 
indenizatório por danos morais, 
devidamente atualizada pelos 
índices oficiais e acrescida de 
juros de mora.
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ANUNCIAR NO
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SEU CONDOMÍNIO

Desde que foi 
lançada em 2014 
a NBR 16.280 pela 

Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) 
estabelecendo diretrizes 
para a realização de obras 
em condomínios, uma dúvida 
pairou sobre os síndicos: 
quem procurar para fazer o 
acompanhamento no caso 
de reformas? Engenheiros 
ou arquitetos? A resposta é 
ambos, desde que seja um 
profissional devidamente 
habilitado e registrado junto 
ao seu respectivo Conselho de 
classe.
 Embora seja pouco 
divulgado, empresas de 
arquitetura também podem 
ser contratadas para 
realização de manutenções 

ou obras em condomínios, 
conforme atribuições 
previstas pela Lei N.º 12.378 
de 31 de dezembro de 2010, 
que regulamenta o exercício 
da Arquitetura e Urbanismo 
no país. Qualquer intervenção 
deve ser obrigatoriamente 
acompanhada por empresas 
e profissionais que irão 
emitir a ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica), 
no caso dos Engenheiros 
e o RRT (Registro de 
Responsabilidade Técnica) 
no caso dos Arquitetos e 
Urbanistas.
 O documento deve 
ser feito antes do início do 
serviço e nele constarão 
detalhes como endereço da 
obra, dados do contratante 
e do profissional, o serviço 

executado e quem são os 
responsáveis pelas atividades 
de Arquitetura e Urbanismo 
ou engenharia a serem 
realizadas. A NBR 16.280 
da ABNT exige a elaboração 
prévia de laudo técnico e 
plano de reforma antes do 
início das obras, orientando as 
etapas de obras de reformas e 
lista os requisitos para antes, 
durante e depois de uma 
reforma em um prédio ou em 
uma unidade. 

O laudo técnico
 Um laudo técnico 
é o resultado de uma 
vistoria acurada, trata-se 
de documento emitido após 
perícia técnica realizada no 
ambiente a ser vistoriado, 
a fim de se comprovar a 

condição de insalubridade ou 
periculosidade. Com um laudo 
técnico de vistoria predial 
em mãos, o síndico pode 
reivindicar reparos junto à 
construtora responsável de 
maneira mais concreta. O 
laudo ainda auxilia nas etapas 
de negociação das obras 
e pode ser utilizado como 
laudo pericial caso não haja 
acordo entre o condomínio e 
a construtora.
 O perito avalia 
problemas construtivos 
técnicos, e pode apontar 
falhas no projeto que 
não são reconhecidas 
por leigos. Com o laudo 
em mãos, o síndico tem 
uma análise técnica da 
situação, podendo refutar 
reclamações e cobranças de 

seus condôminos. Para que 
uma reforma condominial 
seja segura e responsável 
do início ao fim, o laudo 
técnico de vistoria predial é 
melhor opção para detecção 
de problemas, escolha e 
negociação de orçamentos.
 A manutenção predial 
envolve uma série de serviços 
complexos, por isso, deve ser 
executadas por profissionais 
capacitados. Economizar 
nessa etapa pode ser perigoso, 
uma vez que projetos ou 
obras executadas por pessoas 
sem habilitação podem 
implicar no uso de materiais 
inadequados, no aumento 
do risco de acidentes, custos 
adicionais com reparos e até 
mesmo tragédias e prejuízos 
irreparáveis.

Acompanhamento de obras e reformas também pode ser feito por arquitetos
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Av. Bezerra de Menezes, 79 
Fone: (85) 3311.8700 

pqaraxa@lafaietetintas.com.br

Av. Washington Soares, 9394 
Fone: (85) 3055.3559 

wsoares@lafaietetintas.com.br

Av. Godofredo Maciel, 514 
Fone: (85) 3045.7997 

parangaba@lafaietetintas.com.br

Av. Santos Dumont, 4081
Fone: (85) 3311.8800 

aldeota@lafaietetintas.com.br

FORTALEZA JUAZEIRO DO NORTE
Rua São Pedro, 1348
Fone: (88) 2101.4646

juazeiro@lafaietetintas.com.br

Av. Ailton Gomes de Alencar, 2093 
Fone: (88) 3571.2230

piraja@lafaietetintas.com.br

SOBRAL
Rua Joaquim Ribeiro, 353 

Fone: (88) 3112.0150 
sobral@lafaietetintas.com.br

IGUATU
Av. Agenor Araújo, 840 

Fone: (88) 3581.9111 
iguatu@lafaietetintas.com.br

CRATO
Rua Almirante Alexandrino, 924 

Fone: (88) 2101.9333 
crato@lafaietetintas.com.br

Nossas lojas

Item fundamental para a segurança do prédio, o portão 
eletrônico pode ser encontrado no mercado em várias 
versões de modelo e preço. Há opções diversas, como 

os portões de correr, que vão para os lados, os basculantes 
(aqueles que sobem e descem), os portões de abertura, 
com duas folhas abrindo cada uma para um lado. O formato 
também está presente nos portões sociais, que são os de 
acesso comum (pedestre).
 Uma característica prática dos novos modelos é a 
opção de torná-los automáticos, e selecionar a quantidade 
de tempo para que se fechem sozinhos. Isso evita que o 
condômino vá embora e esqueça o portão aberto, deixando 
o prédio vulnerável à ação de impostores. Para incrementar 
o sistema de segurança do condomínio, alguns portões 
eletrônicos já vêm de fábrica acompanhados de câmera de 
segurança ou alarmes.

Acidentes envolvendo ralos de piscina infelizmente 
não são raros e, na maioria das vezes, têm como 
vítimas crianças. Uma maneira de reforçar a 

segurança e evitar possíveis ocorrências perigosas é a 
instalação de uma tampa FSB. A sigla O nome FSB é uma 
homenagem da empresa fabricante à menina Flavia Souza 
Belo (cujas iniciais são FSB) que vive em coma há mais de 
12 anos, depois de ter fi cado presa pelos cabelos, em um 
dreno de fundo mal dimensionado. 
 A tampa FSB é baseada em normas de segurança 
internacionais que tornam a piscina mais segura a um 
custo baixo, aumentando a vazão do dreno para 30m³/h, 
com isso impedindo a sucção dos banhistas e até mesmo 
que ocorra o aprisionamento dos cabelos, eliminando o 
risco de acidentes envolvendo o dreno de fundo. O preço é 
acessível, um modelo básico custa em média R$ 70.

A placa modular em PVC é um material versátil 
que vem sendo muito utilizado por arquitetos e 
engenheiros em reformas por apresentar um bom 

custo-benefício. Durabilidade, fácil instalação, manutenção 
simplifi cada (é limpa com água e detergente neutro) e 
isolamento térmico e acústico são algumas das qualidades 
desse tipo de placa. 
 O potencial isolante é um ponto de interesse 
especial quando se trata de reformas em condomínios, 
uma vez que o barulho é um dos principais motivos para 
brigas e confl itos entre condôminos. A placa modular em 
PVC é capaz de minimizar ruídos externos, bem como 
não permite que o som do interior “vaze” para fora. Além 
disso, o fato de seus módulos serem removíveis facilita 
a manutenção quando for necessário algum reparo em 
instalações elétricas e hidráulicas.

Portão eletrônico Ralos de piscina Placa modular em PVC
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Uso privativo de corredores é irregular

Um condomínio se 
divide basicamente 
em dois territórios: 

um privado e outro de uso 
comum. O primeiro consiste 
nas unidades pertencentes 
a cada proprietário ou 
inquilino que usufrui delas, 
já o segundo diz respeito 
a todas as áreas comuns 
do prédio e, portanto, de 
domínio coletivo daqueles 
indivíduos que compõem o 
condomínio. Nesse contexto, 
há limites rígidos que 
diferenciam e separam esses 
espaços e transgressões 
podem vir a ser punidas.
 Partindo desse 
entendimento, percebemos 
que alguns hábitos comuns, 
sobretudo em condomínios 
residenciais são irregulares: 
pintar o hall do elevador 
em frente à porta do 
apartamento com cores 

que destoam do restante 
do prédio, por exemplo. Em 
primeiro lugar, a pintura 
desses espaços comuns 
é de responsabilidade 
do condomínio e não do 
proprietário da unidade. Ele 
não pode pintar, texturizar, 
nem afixar quadros ou 
colocar móveis, vasos com 
plantas ou outro enfeite, 
uma vez que o espaço 
que há da porta para fora 
do apartamento não lhe 
pertence, é de uso coletivo.
 O síndico Manoel Lins, 
de João Pessoa, precisou 
acionar a Justiça para 
resolver um problema desse 
gênero. “Nosso prédio é bem 
pequeno e uma moradora 
que vivia no apartamento 
do térreo resolver fechar 
um corredor lateral da 
garagem para colocar seus 
dois cachorros, mandou 

colocar um portão isolando a 
área”. O condomínio advertiu 
solicitando a retirada do 
portão, alegando que - 
embora a área estivesse ao 
lado do apartamento, era 
de uso comum do prédio. 
Contudo, a questão não foi 
solucionada amigavelmente. 
“Ela se recusou a desfazer 
o canil e houve todo um 
desgaste com advogados 
para liberar o espaço”, afirma 
Lins. 
 Além da ocupação 
permanente dessas áreas a 
exemplo do cercamento para 
colocar animais de estimação 
ou decorar ao gosto de um 
morador um hall ou corredor, 
o uso temporário também 
é irregular. Um exemplo é o 
uso de hall e corredores por 
crianças. A brincadeira é 
permitida nos condomínios, 
desde que seja realizada 

nos locais apropriados, 
como playground, área de 
lazer ou brinquedoteca. Os 
pais ou responsáveis devem 
orientar suas crianças a não 
espalharem brinquedos 
por corredores, nem no 
hall do prédio, dificultando 
a passagem de outros 
moradores. 
 A convivência em 
condomínio exige bom 
senso, tanto por parte dos 
condôminos que devem 
procurar seguir as regras e 
não causar transtornos nem 
ao próprio prédio nem aos 
vizinhos, quanto por parte dos 
síndicos na hora de chamar a 
atenção quando há pequenas 
infrações. Na maioria das 
vezes uma conversa educada 
resolve o problema. Se não 
for suficiente, pode-se enviar 
uma advertência formal 
solicitando que a falta não 

se repita. Em último caso, a 
aplicação de multas é uma 
penalidade prevista nas 
convenções de condomínio 
para os que não obedecem 
as normas do Regimento 
Interno. 

COTIDIANO
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PORTARIA VIRTUAL ATIVA
REDUZA ATÉ 60% O SEU CUSTO DE PORTARIA
Solicite uma visita e entenda porque a WDOIS tem a melhor solução para o seu condomínio.

wdois .com.br ou 3055.7112

Atualmente, a inadimplên¬cia 
é uma das principais 
difi culdades enfrentadas 

pelos síndicos nos condomínios. 
 A situação é tão grave que, 
existem alguns condomínios 
em que metade dos 
apartamentos está inadimplente, 
trazendo prejuízo a todos e, 
principalmente, ao pagamento de 
contas, realização de benfeitorias, 
e outros. 
 Assim, é recomendável que 
haja uma atuação conjunta dos 
síndicos, conselhos e condôminos 
a fi m de combater a inadimplência. 
 Nos dias atuais, a legislação 
autoriza multa por atraso, porém 
fi xada em um valor muito baixo, 
no máximo 2% (dois por cento), 
sendo este um dos motivos para 
tanta inadimplência.
 Assim, é comum que os 
condôminos prefi ram pagar 
cartão de crédito, cheque especial, 

empréstimos, escola, parcela do 
carro, luz, internet, telefone, TV a 
cabo entre outros, fi cando a taxa 
condominial em último lugar na 
lista de prioridades.
 Mas, com a utilização de 
algumas medidas, é possível 
combater este mal.
 05 Ferramentas para 
Combater a Inadimplência do 
seu Condomínio

- Facilidades no Pagamento: uma 
boa alternativa é o condomínio 
dispor da opção de débito em 
conta para seus condôminos. 
Ao optar por este meio, o 
inadimplente deverá cadastrar seu 
boleto no banco que possua conta, 
solicitando à administradora que 
envie os dados para a instituição 
bancária. Ter serviço “online” de 
segunda via do boleto também 
facilita muito, já que muitos 
condôminos acabam perdendo o 

boleto. Atentar ainda para, enviar 
os boletos mensais com prazo 
viável, tendo por padrão uma 
semana antes do vencimento.
- Empresa de Cobrança: 
geralmente, as administradoras já 
têm sistema de cobrança, embora 
não seja sua atividade principal, 
no entanto, se o condomínio tem 
uma inadimplência alta, em torno 
de 20%, é recomendável que haja 
a contratação de uma empresa 
especializada para cobrar seus 
devedores.
- Ação Judicial: em casos que 
notifi cações e tentativas de acordo 
por parte do condomínio não 
tenham surtido efeito junto aos 
condôminos inadimplentes, uma 
das alternativas será ingressar 
com uma ação judicial contra 
estes condôminos a fi m de obter 
a quitação das cotas condominiais. 
Importante: A dívida é vinculada 
ao imóvel, e não à pessoa, e numa 
eventual cobrança judicial o imóvel 
poderá ser levado a leilão judicial.
- Protesto do Título: esta 
alternativa tem demonstrado 
ser um bom caminho para 
reduzir a inadimplência, pois os 
condôminos inadimplentes já 
recebem junto com a intimação do 

cartório o boleto para pagamento, 
facilitando a quitação, uma vez 
que a maioria não deseja ver seu 
nome cadastrado nos órgãos de 
proteção ao crédito, cadastro este 
que impede concessões de crédito, 
fi nanciamentos, venda do imóvel, 
entre outros. 
- Fundo de Reserva: o condomínio 
deve ter um “fundo de reserva”, o 
qual poderá ser usado em caso de 
emergências, como por exemplo, 
reparos no prédio, bem como, se o 
condomínio não conseguir quitar 
as contas mensais, não precisará a 
recorrer a empréstimos bancários, 
os quais têm juros altíssimos, 
porém o valor utilizado deve ser 
devolvido ao fundo. 
Atenção para a Punição aos 
Inadimplentes!
 É importante que síndicos, 
conselheiros e condôminos 
tenham ciência que, mesmo 
um condômino estando 
inadimplente, ele não poderá 
sofrer punições ou ter direitos 
limitados além do previsto em lei 
e na convenção do condomínio.
 Ainda, é proibido que o 
condomínio exponha condômino 
inadimplente ou venha a 
constrangê-lo através com medidas 

abusivas, pois há grande risco do 
condomínio ser processado por 
danos morais. 
 Hoje em dia é grande o 
número de condomínios que 
tem difi culdades em manter 
as contas em ordem e um dos 
principais motivos é o alto índice 
de inadimplência dos seus 
condôminos.
 Na prática: o seu condomínio 
deve ser administrado como uma 
empresa, ou seja, em tempos de 
crise, é necessário ter “caixa” para 
cobrir as despesas.
 Assim, é função do síndico 
conversar com os condôminos 
inadimplentes, explicando as 
difi culdades que o condomínio 
enfrenta com a inadimplência e já 
apresentar uma proposta para a 
quitação da dívida. 
 É muito importante 
esclarecer aos condôminos 
que o valor administrado pelo 
condomínio é pelo bem coletivo, 
sendo que a inadimplência 
prejudica a todos os moradores.
 Gostou? Então, visite 
nosso Blog e cadastre-se 
para receber gratuitamente 
conteúdos e atualizações. http://
simonegoncalves.com.br/blog/

05 FERRAMENTAS PARA COMBATER A INADIMPLÊNCIA DO SEU CONDOMÍNIO

SIMONE GONÇALVES
Advogada OAB/RS 74.437
Email:contato@simonegoncalves.com.br
www.simonegoncalves.com.br
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Febre amarela: a ameaça está de volta

Atividade física em condomínios só com profissionais habilitados e registrados
Com a violência urbana e a falta de tempo, muitos estão optando por praticar atividade física nos próprios condomínios.Porém, essa atividade 

precisa ser orientada por um profissional de Educação Física habilitado e registrado no CREF5-CE.

Após décadas 
praticamente sem fazer 
vítimas, a Febre amarela 

volta a estampar noticiários. A 
doença, antes restrita a poucas 
áreas no norte do Brasil, 
começou a ser detectada em 
regiões atípicas em todo o 
país. Isso faz soar novamente 
o alarme contra um inimigo 
já bastante conhecido dos 
brasileiros: o mosquito Aedes 
aegypti.
 A maioria das pessoas 
desconhece esse fato, mas ele 
é responsável por transmitir, 
além da Dengue, outras 
doenças, tais como a Febre 
Chikungunya, o Zika vírus 
e também a Febre amarela, 
que volta a preocupar as 
autoridades de saúde pública, 
devido ao surto que está 
ocorrendo desde o início do 
ano. 
 Os estados onde 
mais se registraram casos de 

doentes com a Febre amarela, 
inclusive dezenas de óbitos, 
foram o Espírito Santo e 
Minas Gerais. No entanto, 
praticamente todo o Brasil, a 
exceção de uma pequena faixa 
próxima ao litoral, está em 
alerta contra essa doença. 
 Além da vacinação - a 
qual é oferecida gratuitamente 
na rede pública - a prevenção é 
fundamental para evitar novas 
vítimas. Os cuidados são os 
mesmos contra a Dengue, por 
exemplo, uma vez que o vetor 
das duas viroses é o mesmo: o 
mosquito Aedes aegypti.

Combate aos focos de 
mosquito
 Higiene é fundamental 
para não criar as condições 
necessárias para a reprodução 
dos insetos. No entanto, não 
adianta apenas o condomínio 
estar limpo e atento aos 
criadouros, é necessário 

que os condôminos também 
abracem essa campanha e 
busquem combater os focos 
do mosquito em suas próprias 
unidades, uma vez que apenas 
uma delas pode ser suficiente 
para criar mosquitos que 
contaminarão todo o prédio.

• Atenção para evitar 
acúmulo de água em calhas, 
lajes, pneus, vasos de plantas 
e objetos desprotegidos em 
sacadas, áreas de circulação, 

jardins ou quintais.

• O fosso do elevador 
também deve ser inspecionado, 
pois pode possuir infiltrações que 
favoreçam o acúmulo de água.

• Para ralos externos 
e canaletas de drenagens ou 
ralos de esgoto, deve-se utilizar 
tela de nylon para proteção 
(trama de 1 milímetro) ou 
tampa abre-fecha.
• Caixas d´água 

devem passar por limpezas 
periodicamente e permanecer 
vedadas (sem frestas), para que 
não entrem mosquitos.

• Piscinas em período 
de uso devem passar pelo 
tratamento adequado com 
cloro. As piscinas inativas 
devem ficar com a menor 
quantidade de água 
possível,  tratada com cloro 
e,  de preferência, fechadas 
com lona. 

 E já faz três anos 
que o médico Francisco José 
Mont'alverne, não pensa em 
outra forma de praticar atividade 
física que não seja em casa, com 
um profissional de Educação 
Física. Afinal, quem não quer 
economizar tempo, sentir-se 
seguro e, ainda, socializar com 
os vizinhos? O empresário 
Pedro Ivo Frota também. Depois 
que começou a treinar, com 
um personal trainer, no prédio 
onde mora, a constatação foi 
imediata: “não perco mais 
tempo com deslocamentos 
e estacionamentos como 
antigamente, que tinha que ir 
até uma academia do bairro”, 
recorda.
 Assim como 
Mont’alverne e Frota, a cada 
dia, cresce o número de 
adeptos da prática da atividade 
física nos condomínios e, 
também, de assessorias 
esportivas ou profissionais 
que atuem no segmento. O que 

tem contribuído para isso é o 
fato de ter se tornado cada vez 
mais comum os condomínios, 
sejam eles fechados ou não, 
espaços como: academia 
de ginástica, fitness center, 
quadras e piscinas. E, aí, 
várias modalidades, para as 
diferentes faixas etárias, são 
oferecidas para os moradores,  
como treinamento funcional, 
natação, hidroginástica, 
lutas, atividades recreativas, 
musculação, enfim, uma gama 
de exercícios físicos.
 Como avalia o diretor 
do Conselho Regional de 
Educação Física da Quinta 
Região (CREF5-CE), Rômulo 
Veras, a violência urbana e a 
falta de tempo estão alterando 
o cotidiano e estimulando 
que as pessoas busquem nos 
condomínios a segurança, a 
praticidade e a conveniência, 
na hora de optar pela prática 
da atividade física. Porém, 
como alerta Veras, apesar 

de tantas vantagens, e da 
segurança de treinar em casa, 
essas academias e aulas podem 
oferecer grandes riscos à saúde 
dos moradores, caso não sejam 
orientadas por profissionais 
habilitados e registrados no 
Sistema CONFEF/CREFs.
 “O treino realizado 
por um profissional habilitado 
oferece mais segurança no que se 
refere à qualidade. O profissional 
que estudou e se preparou sabe 
quais exercícios adequados e 
a periodização indicada para a 
necessidade de cada aluno. O 
risco de lesões, portanto, é muito 
menor e a garantia de qualidade 
de vida e bem -estar muito 
maior”, reforça.
 Além disso, como alerta 
Veras, um profissional que não 
tenha formação acadêmica em 
Educação Física, com habilitação 
em bacharelado; e não possua 
registro no Conselho Regional 
de Educação Física, encontra-se 
em exercício ilegal da profissão. 

Para ministrar aulas, seja em 
condomínios ou academias, 
os profissionais precisam ser 
habilitados e terem registro 
profissional.  Por isso, frisa o 
diretor CREF5-CE: “os síndicos 
e administradores devem 
exigir a apresentação da cédula 
de identidade profissional 
de habilitação de todos os 
profissionais, inclusive do 
personal trainer, que prestem 
serviços dentro do condomínio 
residencial ou clubes residenciais. 
Assim, pode-se garantir ainda 
mais segurança nos treinos 
oferecidos aos moradores”.

FIQUE POR DENTRO:
O QUE DIZ A LEI
A Lei Federal 9696/98 
estabelece a prerrogativa 
exclusiva dos profissionais 
de Educação Física sobre 
a prescrição, orientação, 
coordenação, supervisão e 
controle de atividades físicas, 
esportivas e recreativas. Assim, 

é obrigatória a presença de um 
Profissional de Educação Física 
devidamente habilitado no 
Sistema CONFEF/CREF’S como 
responsável por toda e qualquer 
atividade dirigida na área da 
Educação Física, nos espaços 
oferecidos pelos Condomínios 
Edifícios, Hotéis e similares.

SAIBA MAIS:
CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO
O CREF5-CE mantém uma 
campanha de valorização 
profissional. A ideia é alertar toda 
a sociedade para a importância 
da atividade física ser orientada 
por um profissional registrado 
no CREF5-CE  e habilitado. Com 
a prática orientada por leigos, 
a sociedade corre perigo. As 
pessoas podem sofrer riscos à 
saúde, com a possibilidade de 
lesões, de não obter resultados 
esperados e problemas que 
podem acompanhar por toda a 
vida. Contribua você também e 
denuncie pelo cref5@cref5.org.br.  

BEM ESTAR



11Jornal do Sindico | Março 2017

PALAVRA CRUZADA

SUDOKU SOLUÇÕES

30 24.02.2017SEXTA-FEIRA
www.destakjornal.com.brPASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS FRASES

SUDOKU SOLUÇÕES

THOMAS FOWELL BUXTON
político britânico (1786 – 1845)

Comum talento
ordinário e uma
perseverança
extraordinária,
todas as coisas
são alcançáveis.

ÁRIES
21/3 - 20/4

Adescoberta de novas verdades,
de novas perspectivas, ajuda
a compreender o que se passa
no seu interior e na forma com
que se relaciona comooutro.

HORÓSCOPO POR ZANDER CATTA PRETA

TOURO
21/4 - 20/5

Oatomismogregoprofessava
quehavia “átomos” de tudo: de
gostos, desejos, sensações. E que
os opostos não eramcontraditó-
rios ou anulavam-semutuamente.

GÊMEOS
21/5 - 20/6

Podemos olhar omundo como
um local de conflitos e oposições
ou então de enfrentamentos de
potências diferentes, de objetivos
diversos. Abra suamente.

CÂNCER
21/6 - 21/7

Não existe oposição de fato entre
mundo interno e externo. Umé
reflexo do outro. Não somos
maquinas que ligamedesligam
processos, ideias ou sentimentos.

LEÃO
22/7 - 22/8

Abstrair o ego é umprocesso
complicado. Nemosmonges
budistas conseguem isso com
facilidade. Aceite suas limitações
e trabalhe comomelhor de si.

VIRGEM
23/8 - 22/9

Olhar para si semcondescen-
dência é fundamental para poder
analisar o que faz de errado e no
que você se auto sabota. Tenha
firmeza e critique-se.

LIBRA
23/9 • 22/10

Toda casa deve começar a ser
erigida pelos alicerces. Se ela não
possuir os arcabouços corretos,
não se sustentará e não dará
abrigo e conforto para você.

ESCORPIÃO
23/10 • 21/11

Equilibrar intensidade e profundi-
dade com leveza e velocidade
é a receita para asmentes sadias.
Equilibre-se entre os caminhos
e sigamelhor na estrada.

SAGITÁRIO
22/11 • 21/12

Umdiscurso não deve caminhar
desassociado da alma. Um texto
sememoção é chato, pedante,
tedioso. Apaixone-se pelo que
você diz e faz!

CAPRICÓRNIO
22/12 • 20/1

Toda obra imortal começa com
umsonho. O caminho entre esse
sonho e sua realização costuma
ser lento e conturbado,mas
recompensa a cada instante.

AQUÁRIO
21/1 • 19/2

Abra o coração para omundo
e permita-o devorar sua alma.
Damistura das duas essências
da nossa vida sai a plenitude
a ser degustada comprazer.

PEIXES
20/2 • 20/3

Amodernidade pede que doe-
mos amelhor parte das vidas de
muitos para funções que não
fazemsentido. Perdemos contato
comoprático, real e objetivo.

Cheia
dia 10, 22h33

FASESDALUA
FEVEREIRO 2017

Nova
dia 26, 11h58

Crescente
dia 4, 2h19

Minguante
dia 18, 17h33
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Damistura das duas essências
da nossa vida sai a plenitude
a ser degustada comprazer.

PEIXES
20/2 • 20/3

Amodernidade pede que doe-
mos amelhor parte das vidas de
muitos para funções que não
fazemsentido. Perdemos contato
comoprático, real e objetivo.

Cheia
dia 10, 22h33

FASESDALUA
FEVEREIRO 2017

Nova
dia 26, 11h58

Crescente
dia 4, 2h19

Minguante
dia 18, 17h33
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SUDOKU SOLUÇÕES

THOMAS FOWELL BUXTON
político britânico (1786 – 1845)

Comum talento
ordinário e uma
perseverança
extraordinária,
todas as coisas
são alcançáveis.

ÁRIES
21/3 - 20/4

Adescoberta de novas verdades,
de novas perspectivas, ajuda
a compreender o que se passa
no seu interior e na forma com
que se relaciona comooutro.

HORÓSCOPO POR ZANDER CATTA PRETA

TOURO
21/4 - 20/5

Oatomismogregoprofessava
quehavia “átomos” de tudo: de
gostos, desejos, sensações. E que
os opostos não eramcontraditó-
rios ou anulavam-semutuamente.

GÊMEOS
21/5 - 20/6

Podemos olhar omundo como
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ou então de enfrentamentos de
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diversos. Abra suamente.

CÂNCER
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Não existe oposição de fato entre
mundo interno e externo. Umé
reflexo do outro. Não somos
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você diz e faz!

CAPRICÓRNIO
22/12 • 20/1

Toda obra imortal começa com
umsonho. O caminho entre esse
sonho e sua realização costuma
ser lento e conturbado,mas
recompensa a cada instante.

AQUÁRIO
21/1 • 19/2

Abra o coração para omundo
e permita-o devorar sua alma.
Damistura das duas essências
da nossa vida sai a plenitude
a ser degustada comprazer.

PEIXES
20/2 • 20/3

Amodernidade pede que doe-
mos amelhor parte das vidas de
muitos para funções que não
fazemsentido. Perdemos contato
comoprático, real e objetivo.

Cheia
dia 10, 22h33

FASESDALUA
FEVEREIRO 2017

Nova
dia 26, 11h58

Crescente
dia 4, 2h19

Minguante
dia 18, 17h33

30 24.02.2017SEXTA-FEIRA
www.destakjornal.com.brPASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS FRASES

SUDOKU SOLUÇÕES

THOMAS FOWELL BUXTON
político britânico (1786 – 1845)

Comum talento
ordinário e uma
perseverança
extraordinária,
todas as coisas
são alcançáveis.

ÁRIES
21/3 - 20/4

Adescoberta de novas verdades,
de novas perspectivas, ajuda
a compreender o que se passa
no seu interior e na forma com
que se relaciona comooutro.

HORÓSCOPO POR ZANDER CATTA PRETA

TOURO
21/4 - 20/5

Oatomismogregoprofessava
quehavia “átomos” de tudo: de
gostos, desejos, sensações. E que
os opostos não eramcontraditó-
rios ou anulavam-semutuamente.

GÊMEOS
21/5 - 20/6

Podemos olhar omundo como
um local de conflitos e oposições
ou então de enfrentamentos de
potências diferentes, de objetivos
diversos. Abra suamente.

CÂNCER
21/6 - 21/7

Não existe oposição de fato entre
mundo interno e externo. Umé
reflexo do outro. Não somos
maquinas que ligamedesligam
processos, ideias ou sentimentos.

LEÃO
22/7 - 22/8

Abstrair o ego é umprocesso
complicado. Nemosmonges
budistas conseguem isso com
facilidade. Aceite suas limitações
e trabalhe comomelhor de si.

VIRGEM
23/8 - 22/9

Olhar para si semcondescen-
dência é fundamental para poder
analisar o que faz de errado e no
que você se auto sabota. Tenha
firmeza e critique-se.

LIBRA
23/9 • 22/10

Toda casa deve começar a ser
erigida pelos alicerces. Se ela não
possuir os arcabouços corretos,
não se sustentará e não dará
abrigo e conforto para você.

ESCORPIÃO
23/10 • 21/11

Equilibrar intensidade e profundi-
dade com leveza e velocidade
é a receita para asmentes sadias.
Equilibre-se entre os caminhos
e sigamelhor na estrada.

SAGITÁRIO
22/11 • 21/12

Umdiscurso não deve caminhar
desassociado da alma. Um texto
sememoção é chato, pedante,
tedioso. Apaixone-se pelo que
você diz e faz!

CAPRICÓRNIO
22/12 • 20/1

Toda obra imortal começa com
umsonho. O caminho entre esse
sonho e sua realização costuma
ser lento e conturbado,mas
recompensa a cada instante.

AQUÁRIO
21/1 • 19/2

Abra o coração para omundo
e permita-o devorar sua alma.
Damistura das duas essências
da nossa vida sai a plenitude
a ser degustada comprazer.

PEIXES
20/2 • 20/3

Amodernidade pede que doe-
mos amelhor parte das vidas de
muitos para funções que não
fazemsentido. Perdemos contato
comoprático, real e objetivo.

Cheia
dia 10, 22h33

FASESDALUA
FEVEREIRO 2017

Nova
dia 26, 11h58

Crescente
dia 4, 2h19

Minguante
dia 18, 17h33



12 Março 2017 | Jornal do Sindico12 Março 2017 | Jornal do Sindico

AMPLIAÇÃO E REFORMASADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

BOMBAS

CONTABILIDADE

CONSTRUÇÃO E REFORMA

ALUGUEL CONTABILIDADE
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CONSTRUÇÕES E REFORMAS

DESENTUPIDORA

ELEVADORES

Contatos
Fone:(85) 98810-1133 / 99669-8373
E-mail: srengenharia1@outlook.com

SR - ENGENHARIA SERVIÇOS E REFORMAS
ORÇAMENTO GRÁTIS

Laudo de Vistoria Técnica de Inspeção 

Predial(LVTIP)

Projetos e Reformas Prediais

Projeto Contra Incêndio e Para-raios

Teste de Resistividade do Para-raios

Teste de Estanqueidade do Gás

Individualização de Água e Gás
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EXTINTORES

INSPEÇÃO PREDIAL
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ELÉTRICA

Para anunciar é só ligar
(85) 3214-4972
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SEGURANÇA

SEGURANÇA

• FARDAMENTOS EM GERAL 

• CAMISAS PARA EVENTOS

85. 3260.3221 / 85. 98188.0120
EMAIL: nobby.s@hotmail.com
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