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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
dez/16 jan/17 fev/17 mar/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$)

0,6858% 
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

0,5304
0,5304
0,0302
0,56

0,2769
0,87
23,40
937,00

1.000,00
---

0,6527
0,6527
0,1519
0,62

0,3989
1,05
23,40
937,00

1.000,00
---

1,87
1, 87
0,35
1,82
1,10
3,03
0,47
6,48
---
---

8,20
8, 20
1,92
7,61
4,98
13,77
1,96
6,48
---
---

Você sabe qual é a finalidade de um 
fundo de reserva? Ainda não conhece 
isso? Pois saiba que ele existe para 

salvar o condomínio na hora do aperto, 
para bancar despesas imprevistas. Esse 
mecanismo é previsto e permitido por lei e 
autoriza o condomínio a recolher dinheiro 
dos seus contribuintes para poupar em um 
fundo especial.
 Trata-se de uma poupança 
alimentada com recursos recolhidos 
entre os condôminos afora a taxa 
condominial que banca as despesas 
ordinárias como água, energia, 
funcionários, manutenções. 
 Em geral, essa alíquota varia de 
5% a 10% e é a única forma de arrecadação 
extra a figurar nas convenções, as demais 
taxas extraordinárias (visando um reparo 

ou uma benfeitoria) devem passar pelo 
crivo da assembleia de moradores. Veja 
maiores detalhes na nossa matéria de 
“Finanças”.
 Outro tema relacionado a finanças 
o qual abordamos nesta edição do Jornal 
do Síndico é a proibição de acesso a áreas 
comuns do edifício para condôminos que 
não estão em dia com seus pagamentos. 
 Embora seja uma penalidade muito 
aplicada em condomínios brasileiros, vetar 
o uso de espaços como forma de desabonar 
inadimplentes é ilegal e o condomínio, 
na pessoa do síndico, pode responder 
judicialmente por constrangimento. 
 A cobrança aos inadimplentes 
deve ser feita na forma prevista em 
convenção, com aplicação de multas e 
juros, negativação e protesto do nome, 

jamais com atitudes que exponham a 
identidade da pessoa. 
 Sabemos que a inadimplência 
é o maior dos desafios do síndico, 
contudo ele não pode cometer excessos 
na tentativa de cobrar os devedores e 
coibir mais inadimplência. O combate 
a esse mal não dá legitimidade para o 
síndico expor a identidade dos maus 
pagadores.
 O Jornal do Síndico traz mais 
informações e dicas em linguagem 
objetiva sobre legislação, manutenção, 
administração e muito mais para facilitar 
a gestão do seu condomínio. Estamos com 
você nessa jornada de fazer o melhor pela 
coletividade! 

Boa leitura!

ANUNCIE:
(85) 3214.4972
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MANUTENÇÃO 
Saiba quais são os itens essenciais para promover acessibilidade no condomínio

A Lei da Acessibilidade 
existe para democratizar o 
acesso a todos os espaços 

de uso coletivo por pessoas que 
necessitam de alguma ajuda 
adicional por possuírem algum 
tipo de deficiência ou dificuldade 
de locomoção. Os condomínios 
precisam estar de acordo com as 
regras regulamentadas pela NBR 
9050, da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT) 
que trata da “acessibilidade a 
edificações, mobiliário, espaços 
e equipamentos urbanos”. 

Como estão os itens 
essenciais para promover 
a acessibilidade no seu 
condomínio? Confira alguns:

•  Piso tátil
Pessoas cegas ou com 

baixa visão se locomovem 
melhor e com mais segurança 
quando há sinalização no 
piso. Ela se dá através de 
cores e texturas diferenciadas 
do restante do piso, o que 
irá “avisar” a proximidade 
de algum obstáculo como 

desníveis, degraus e rampas do 
condomínio. Pisos muito polidos 
e lisos, além de tapetes, podem 
causar quedas e acidentes.

•  Braille no elevador
A linguagem em Braille 

possibilita que pessoas com 
deficiência visual leiam com a 
ponta dos dedos. No elevador, 
ela é essencial para diferenciar 
os botões do painel de comando. 
Embora muitos moradores 
memorizem a disposição do 
teclado, é importante pensar 
nos possíveis visitantes. Alto 
falante que comunica a chegada 
ao andar é mais uma ajuda. 

•  Rampas 
Escadarias podem se 

tornar um grande obstáculo 
quando se utiliza uma cadeira 
de rodas ou mesmo para um 
idoso que tenha dificuldade 
em se locomover. É por isso 
que exige-se a construção de 
rampas onde há desníveis no 
terreno e também para subir 
em calçadas. Mas, cuidado, elas 

seguem um padrão estabelecido 
pela ABNT, não podem ser 
construídas de qualquer jeito 
ou perdem sua função. Além da 
altura e angulação, deve atentar 
para o piso, o qual deve ser 
antiderrapante e com corrimãos 
fixados nos dois lados.

•  Portas adaptadas
Tanto as portas quanto 

os corredores devem ter largura 

suficiente para permitir o 
acesso por um cadeirante. A 
cadeira de rodas tem em média 
90 cm, logo a largura deve ser 
um pouco maior que isso. A 
maçaneta da porta deve ter 
uma altura entre 80 cm e 1,20 
m para que o cadeirante possa 
abri-las sentado (essa altura 
também se aplica a interfones 
e painéis de elevador). Além 
disso, é aconselhável optar pelo 

tipo alavanca, que é mais fácil de 
manusear.

•  Vagas reservadas
A garagem deve ter uma 

reserva de vagas para pessoas 
com deficiência, as quais devem 
estar prioritariamente situadas 
próximas aos elevadores do 
prédio. Aas vagas precisam estar 
devidamente sinalizadas com o 
símbolo da acessibilidade.
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COTIDIANO

ADMINISTRAÇÃO

O síndico é obrigado a tudo?
A resposta é não! Veja 5 coisas que não são obrigação do síndico mas 

frequentemente lhe são solicitadas

Síndico deve fiscalizar uso de EPIs
Fornecimento dos equipamentos não é o suficiente, é necessário conscientizar para 

garantir o uso adequado deles

 Ao assumirem o cargo de síndico de condomínio 
muitas pessoas se queixam da pressão sofrida para 
dar conta de todas as demandas do prédio. Há muita 
cobrança e pouca contribuição com a figura do síndico e 
isso muitas vezes pode acarretar para ela uma sobrecarga 
de responsabilidades a qual não é obrigada a suportar. 
 Dentro do condomínio, é necessário que se 
estabeleçam limites na privacidade do síndico, afinal, ele 
é um morador como qualquer outro. Separamos 10 fatos 
que frequentemente ocorrem no condomínio, mas não 
são de obrigação do síndico. Confira!
1 - Atender a todos a qualquer horário
Muitas pessoas acham que o síndico - por ocupar este 
cargo - é obrigado a atender as pessoas (seja por telefone 
ou pessoalmente) a qualquer horário, abrindo mão de sua 
rotina própria para resolver problemas do condomínio. 
2 - Resolver brigas entre vizinhos
O síndico pode ajudar sendo mediador de conflitos, contudo 
essa não é uma obrigação sua. Os moradores precisam se 
entender por conta própria e não cabe ao síndico servir de 
“juiz” para ponderar a situação. A exceção é apenas quando 
o motivo da briga diz respeito ao condomínio e possa 
prejudicá-lo de alguma maneira que necessite da intervenção 
do síndico.

3 - Cobrar inadimplentes pessoalmente
O síndico pode negociar com devedores desde que seja 
de sua vontade. Entretanto, ele não é obrigado a cobrar 
um por um os condôminos. Para isso, o condomínio deve 
ter maneiras formais de efetuar essa cobrança, seja por 
boleto bancário, cartas de advertência ou empresas de 
cobrança. 
4 - Pedir silêncio
Muitos condôminos ligam ou interfonam para 
o síndico solicitando providências em relação a 
algum vizinho barulhento, contudo, essa não é uma 
obrigação do síndico. A queixa deve ser formalizada 
via livro de ocorrências e posteriormente o síndico 
pode aplicar a punição prevista formalmente, mas 
não é obrigado a ir chamar a atenção do morador 
que perturba.
5 - Pagar do próprio bolso
As finanças do condomínio devem ser totalmente 
separadas das do síndico. Ele não tem obrigação de 
pagar nada do próprio bolso: material de escritório, 
impressão de documentos, ferramentas, pequenos 
reparos ou manutenções. Não importa o valor do 
produto ou serviço, ele deve ser pago com recursos do 
condomínio e não do síndico.

Acidentes de trabalho constituem um risco que todo 
trabalhador corre seja lá qual for a sua atividade, 
considerando - é claro - que algumas profissões 

oferecem mais perigo que outras. É por isso que, para 
cada tipo de ocupação, o Ministério do Trabalho preconiza 
o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 
sendo o oferecimento deles uma obrigação por parte do 
patrão.
 O dado mais recente do Anuário Estatístico da 
Previdência Social (AEPS) mostra que, em 2015, mais 
de 612 mil acidentes de trabalho foram registrados 
no Brasil, colocando o país em quarto lugar no 
ranking mundial, perdendo apenas para China, Índia e 
Indonésia.
 Quais seriam, então, os motivos que elevam o Brasil 
a uma estatística tão negativa? A falta de fiscalização é um 
deles, seja ela por parte do Ministério do Trabalho quanto 
dos próprios empregadores que - embora cumpram sua 
obrigação em fornecer os EPIs - não cobram o seu uso 
efetivo e não comprovam que seus funcionários estão 
fazendo uso deles. 
 Acidentes de trabalho com frequência são 
objetos de ações trabalhistas de empregados contra 
seus patrões. No condomínio, o síndico deve estar 
alerta a essa fiscalização. Não basta entregar o 
material, é necessário treinar o funcionário para ele 
saiba usar adequadamente e também conscientizá-
lo da importância desses equipamentos para sua 
própria segurança. 
 Quem lida com produtos de limpeza, quem faz 
a jardinagem do condomínio, os que trabalham com 
reparos elétricos ou hidráulicos, funcionários que 
desempenham atividade em altura como limpeza 
de varandas e fachadas, todos eles precisam estar 
munidos dos equipamentos pertinentes à sua função 

e que garantem sua integridade física. 
 Muitos empregados alegam desconforto e se 
recusam a usar o EPI e pode ser penalizado por isso. 
De acordo com a Norma Regulamentadora número 
6 do Ministério do Trabalho, os EPIs são um direito e 
um dever dos trabalhadores, que podem ser punidos 
pelo empregador caso não sigam as orientações dadas 
durante os treinamentos.
 Se você é síndico em um condomínio com 
muitos funcionários, uma boa ideia é promover um 
dia de conscientização de prevenção aos acidentes 
de trabalho. Para isso, é interessante convidar um 
profissional da área de Segurança do trabalho para 
que faça uma explanação sobre a importância do 
uso de EPIs para evitar acidentes, quais são os 
comportamentos de risco que ameaçam a integridade 
do trabalhador, o uso correto dos equipamentos, bem 
como guardá-los e higienizá-los.
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DICAS         

A boa conservação das caixas d’água é fundamental 
para a saúde dos condôminos, pois evita a 
contaminação da água por poluentes, sujeira 

ou mesmo larvas de insetos como o mosquito Aedes 
aegypti, transmissor dentre outras doenças da Dengue. 
O ideal é que a limpeza dos reservatórios seja feita no 
mínimo duas vezes ao ano, para garantir a potabilidade 
da água distribuída.
 Os períodos sugeridos para a execução 
desse serviço são os meses de outubro (para que o 
condomínio se prepare para o uso mais frequente da 
água no verão) e fevereiro (para que fique com a caixa 
em dia para o inverno pelos próximos quatro meses). 
É indicado contratar profissionais especializados na 
higienização de caixas d’água. Em algumas cidades 
brasileiras, essa é inclusive uma condição obrigada por 
lei, sendo vetada a limpeza realizada por amadores.

O crescimento da violência urbana atingiu em cheio 
os condomínios, sendo cada vez mais frequentes 
assaltos e arrastões nos prédios. Isso fez com que 

muitos endurecessem as regras de convivência com 
o intuito de evitar a presença de estranhos dentro do 
condomínio. Uma dessas medidas é proibir o acesso de 
entregadores no interior do prédio.
 A medida é polêmica e desagrada muitos 
moradores, mas é uma prevenção necessária. O mais 
adequado é que condômino avise ao porteiro se estiver 
esperando alguma entrega, evitando que ele receba 
encomendas não solicitadas. Fica sendo de responsabilidade 
do morador ir até a portaria retirar sua encomenda. Em 
casos em que realmente é necessária a entrada de um 
prestador de serviço, por exemplo instalador de TV a cabo, 
eletricista, pedreiro, é aconselhável fazer um cadastramento 
prévio com RG e CPF e se possível foto do visitante. 

Toda atividade laboral desempenhada no período 
de 22h às 5h do dia seguinte é classificada 
como trabalho noturno. Porteiros, concierges, 

recepcionistas, vigilantes, manobristas, seguranças e 
demais funcionários do condomínio contratados pelo 
regime CLT que exerçam suas atividades nesse horário 
devem receber o bônus do adicional noturno. Esta é a 
orientação da Súmula 60, II, do TST, ao interpretar o 
disposto no artigo 73, § 5º, da CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho).
 O valor corresponde a 20% sobre a hora 
trabalhada. Assim, para fazer o cálculo de adicional 
noturno é preciso descobrir qual o valor da hora de 
trabalho e aplicar o adicional sobre ela. O auxílio de um 
contador é indicado para não haver erros. 

Caixas d’água Entrega de encomendas Adicional noturno
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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

FINANÇAS

O bom gestor é aquele 
que se antecipa aos 
problemas e cria um 

planejamento para agir em 
momentos de crise. Ter 
uma reserva financeira no 
condomínio é uma medida 
inteligente a ser tomada, uma 
vez que imprevistos ocorrem 
e geralmente exigem uma 
resolução rápida afim de 
evitar maiores prejuízos. 
 Para grandes 
sinistros há a cobertura do 
seguro predial, porém há 
outros pequenos incidentes 
que podem causar grande 
dor de cabeça. Imagine um 
evento totalmente atípico 
ocorrer e pegar a todos 
desprevenidos? Exemplo: 
uma pane elétrica danificou 
o sistema de distribuição de 
energia e o problema precisa 
ser resolvido com urgência. 
 Como agir nessa 
situação? Se o caixa 

do condomínio estiver 
zerado, o jeito é recorrer à 
cobrança de uma taxa extra 
emergencial. Porém, daqui 
que todos os condôminos 
sejam comunicados disso 
e paguem suas respectivas 
contribuições leva-se muito 
tempo e os prejuízos se 
acumulam. 
 Por outro lado, se 
o condomínio já possuir 
um dinheiro guardado, 
o problema inicial pode 
ser sanado de imediato e 
depois se veem maneiras 
de ratear a despesa. É para 
situações imprevisíveis como 
essa que serve o fundo de 
reserva. Trata-se de uma 
poupança alimentada com 
recursos recolhidos entre 
os condôminos afora a taxa 
condominial que banca as 
despesas ordinárias como 
água, energia, funcionários, 
manutenções. 

 A maioria dos 
condomínios já possuem, 
desde sua constituição, a 
previsão dessa arrecadação 
extra destinada ao fundo 
de reserva, bem como o 
percentual estabelecido 
para essa finalidade. Em 
geral, essa alíquota varia 
de 5% a 10% e é a única 
forma de arrecadação extra 
a figurar nas convenções, as 
demais taxas extraordinárias 
(visando um reparo ou uma 
benfeitoria) devem passar 
pelo crivo da assembleia de 
moradores. 
 O fundo de reserva 
guarda uma quantia que deve 
passar a maior parte do tempo 
parada, não deve ser acionada 
por qualquer coisa. Por esse 
motivo, é interessante que 
o dinheiro seja aplicado em 
alguma alternativa que o faça 
render, mas ao mesmo tempo 
que possa ser resgatado a 

qualquer momento. 
 Por chegar a acumular 
grandes montantes, o fundo 
de reserva também pode 
servir como uma poupança 
forçada para posteriormente 
ser investido por exemplo 
em uma grande obra, cujo 
rateio pesaria muito no 
bolso dos moradores se fosse 
completamente parcelada 

durante a sua realização. 
 Seja qual for - ao 
final - o objetivo para o 
qual vem a ser utilizado o 
dinheiro do fundo de reserva, 
é importante ressaltar a 
importância de que ele exista. 
O condomínio e o síndico 
precisam saber poupar para 
ter aonde recorrer na hora do 
aperto!

Planejando-se para a hora do aperto
Criação de fundo de reserva assegura recursos para o condomínio em situações emergenciais
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Morador não pode descaracterizar estruturas do condomínio

Os limites do que é coletivo 
e o que é privado muitas 
vezes se confundem 

quando a moradia em questão 
é um condomínio. Por vezes, 
um morador tenta impor seu 
gosto pessoal e esbarra no 
contragosto de seus vizinhos 
(bem como as regras da 
convenção condominial) e é 
preciso que o síndico intervenha 
na questão. 
 O domínio privado se 
restringe ao que há da porta 
do apartamento para dentro, e 
mesmo assim, nem toda obra ou 
reforma é admitida, uma vez que 
pode danificar a estrutura de 
vigas e paredes fundamentais 
do prédio. A varanda, embora 
faça parte do apartamento, tem 
sua face voltada para a fachada 
externa e quase sempre é parte 
da fachada do condomínio, 
logo não é propriedade do 
condômino. 
 Instalação de vidraças, 
telas de segurança e varais são 
exemplos de interferências 
que muitos moradores optam 
por fazer, ainda que seja 

inapropriado. Antes de multar 
ou tomar alguma atitude mais 
agressiva para evitar a alteração, 
é válida uma conversa educada 
entre o síndico e o morador, 
na tentativa de conscientizá-
lo de que aquela porção do 
apartamento é, na verdade, 
parte do condomínio. 
 O mesmo serve para 
intervenções nos corredores e 
hall do prédio, que muitas pessoas 
insistem em pintar de uma cor de 
sua escolha ou decorar ao seu 
gosto um ambiente que não lhe 
pertence e irá destoar do padrão 
restante do prédio.
 Porém, há casos extremos 
em que a insistência do 
condômino em alterar uma 
parte do condomínio sem 
autorização ou legitimidade 
para isso só é resolvida entrando 
com uma ação formal na Justiça. 
Esse é o caso, por exemplo, de 
uma moradora de condomínio 
residencial em Campo Grande 
que chegou a instalar um portão 
eletrônico no muro dos fundos 
do condomínio para facilitar o 
seu próprio acesso.

 Trata-se de um condomínio 
horizontal composto por 29 
casas e que a condômina em 
questão é proprietária da 
unidade n° 29 e reclamava 
por ter de atravessar todo o 
condomínio para chegar à 
sua casa. Por esse motivo, ela 
decidiu quebrar uma parte do 
muro externo do condomínio e 
instalar um portão eletrônico 
para seu uso exclusivo, sem 
qualquer aprovação por parte 

do condomínio. 
 A decisão causou 
indignação nos demais 
moradores e, mesmo notificada 
extrajudicialmente para 
demolir a obra e restaurar o 
muro, a moradora não o fez. 
O juiz responsável pelo caso 
na 11º vara cível de Campo 
declarou que a lei estabelece 
que é dever do condômino não 
alterar a fachada e as partes 
externas.

 Além disso, a Convenção 
de Condomínio prevê que o 
morador “deve abster-se de 
modificar a área comum do 
condomínio, inclusive a fachada, 
podendo fazê-lo apenas 
com anuência dos demais 
condôminos em assembleia 
geral”, o que não existiu. Desse 
modo, a moradora desobediente 
foi condenada a demolir o 
portão eletrônico e restaurar o 
muro que foi danificado.

SEU CONDOMÍNIO
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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

Gestão por parte de administradora de condomínio deve ser fiscalizada

A contratação de uma 
administradora de 
condomínios é uma 

opção bastante procurada 
atualmente, não para substituir 
a figura do síndico, mas para 
auxiliá-lo nas atividades 
práticas e burocráticas que 
requer a administração de um 
prédio. Assessoria contábil e 
jurídica, serviço de emissão 
de boletos e cobranças, 
realização de assembleias, 
bem como outras necessidades 
do condomínio são serviços 
oferecidos por empresas desse 
gênero. 
 A contratação de uma 
administradora deve passar 
por uma análise cuidadosa, 
uma vez que ela estará em 
íntimo contato com as receitas 
geradas pelos contribuintes. 
Antes de barganhar e tentar 
baratear ao máximo as taxas 
cobradas pelo contrato, o 
síndico e os condôminos devem 
estar atentos à credibilidade 
da empresa, procurando saber 
referências sobre sua reputação 
antes de fechar negócio. 

 Casos de fraude e má fé 
praticadas por empresas que 
administram condomínios 
chegam à Justiça causando 
desgaste. É o caso, por exemplo, 
de um residencial na cidade 
de Curitiba (PR) que acusa 
a administradora de ter se 
apropriado indevidamente 
de uma quantia de quase R$ 
120.000 proveniente de taxas 
pagas por moradores. 
 Segundo denúncia dos 
próprios condôminos, o 
dinheiro que deveria ser usado 
nas despesas do prédio ia 
para a empresa, que transferia 
dinheiro da conta, mas também 
o dinheiro do fundo de reserva 
e o dinheiro da poupança 
do condomínio. A fraude foi 
descoberta em março deste 
ano, quando se descobriu que 
as despesas do prédio não 
estavam sendo pagas há dois 
meses.
 De acordo com os 
denunciantes, a administradora 
forjou boletos e relatórios, que 
faziam os pagamentos serem 
depositados diretamente 

na conta da empresa e 
também simulavam que 
as contas estavam em dia, 
mas não estavam e foi por 
isso que os moradores 
descobriram o crime, pois a 
luz e a água estavam prestes 
a serem cortadas. Diante do 
estranhamento, eles foram ao 
banco e encontraram as contas 
do condomínio zeradas. Foi 
quando o caso foi parar na 
Justiça e deve demorar algum 
tempo até ser esclarecido. 
 A gestão das 
administradoras deve ser 
acompanhada de perto 
pelo síndico e Conselho 
Fiscal. A fiscalização deve 
ser permanente, sempre 
cobrando os comprovantes 
de pagamento das despesas 
do prédio, bem como 
extratos e demonstrativos de 
movimentações financeiras 
nas contas do condomínio. 
A administradora trabalha 
pelos interesses do coletivo e 
não pode se negar a fornecer 
quaisquer informações que 
digam respeito ao condomínio.

ESPECIAL
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Dores de coluna podem ser causadas por maus hábitos de postura

Inadimplência não justifica veto a áreas comuns do condomínio

 Você sofre com dores 
nas costas? Pois saiba que, de 
acordo com dados da Pesquisa 
Nacional da Saúde (2014), 
aproximadamente 27 milhões 
de brasileiros adultos sofrem 
de alguma doença de coluna, 
sendo que, as dores na lombar 
são as mais frequentes. Esse 
tipo de desconforto pode ter 
inúmeros fatores causadores. 
 A princípio, o 
problema pode ser causado 
por seus maus hábitos de 
postura: andar curvado, sentar-
se no carro ou na cadeira sem 
estar com as costas eretas são 

algumas das coisas que muitas 
vezes fazemos sem perceber e 
prejudica muito a coluna, o que 
repercute em forma de dor. 
 É necessário estar 
atento à forma como nos 
posicionamos no ambiente 
de trabalho, nos eventos de 
lazer, ou mesmo em casa, 
durante o descanso. A dica 
para quem precisa ficar muito 
tempo sentado é levantar-
se em tempos regulares e se 
alongar. O ato de espreguiçar-
se também ajuda. A pessoa 
deverá estar sempre atenta 
e se policiar nas posturas, 

prestando atenção se está 
ereto ou curvado. Os ombros 
devem estar sempre levemente 
voltados para trás.
 Das dores de coluna, 
a mais comum é a que acomete 
a região lombar das costas, 
localizada no terço inferior das 
costas, podendo ou não irradiar-
se para as pernas. Chama de 
lombalgia, ela não é considerada 
uma doença e basicamente é 
classificada em dois tipos de 
lombalgias: agudas, com duração 
de três até seis meses e crônica, 
quando o sintoma permanece 
por mais tempo.

 “A maioria das 
lombalgias decorrem de 
fatores biomecânicos devido à 
discopatia degenerativa discal 
ou lesões musculotendinosas. 
No entanto, mesmo que seja 
em menor porcentagem, 
devemos sempre excluir os 
tumores, traumas, doenças 
reumáticas e infecciosas 
como causa da dor na 
coluna lombar”, esclarece 
o Dr. Fernando Schmidt, 
médico neurocirurgião com 
especialidade pela Sociedade 
Brasileira de Neurocirurgia e 
Neurocirurgia na Alemanha. 

 O médico complementa 
que a dor é causada na maioria 
das vezes por má postura e 
desgaste natural da coluna 
e há alguns métodos para 
prevenir a lombalgia. “O disco 
intervertebral é avascular e 
portanto não é passível de 
tratamento através de uma 
medicação, por exemplo. 
A melhor possibilidade de 
prevenção é evitar o fumo, a 
vida sedentária e a obesidade. 
Além disso, é sempre muito 
importante praticar alguma 
atividade física regularmente”, 
finaliza Schmidt. 

A inadimplência é, 
sem dúvidas, o pior 
problema enfrentado 

pelo síndico no exercício 
da sua função, uma vez 
que compromete desde o 
pagamento dos funcionários 
a despesas ordinárias como 
água e energia, bem como 
manutenções fundamentais 
para a conservação e segurança 
da estrutura predial. 
 Entretanto, o 
combate a esse mal não 
dá legitimidade para que 
excessos sejam cometidos, a 
exemplo do constrangimento 
de condôminos que não estão 
com suas obrigações em dia. 
A cobrança aos inadimplentes 
deve ser feita na forma prevista 
em convenção, com aplicação 

de multas e juros, negativação 
e protesto do nome, jamais 
com atitudes que exponham a 
identidade da pessoa. 
 Uma dessas 
“punições” excessivas 
praticadas ilegalmente em 
alguns condomínios na 
tentativa de coibir novos 
inadimplentes e pressionar a 
regularização dos que já estão 
devendo é a proibição de uso de 
áreas e equipamentos comuns 
do prédio. Ainda que isso 
esteja previsto na convenção 
do condomínio, é importante 
lembrar que se trata de uma 
conduta ilegal e o síndico pode 
responder na Justiça em nome 
do condomínio por isso.
 No final do ano 
passado, a Terceira Turma do 

Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) negou por unanimidade 
recurso de condomínio que 
buscava impedir moradora em 
débito com taxas condominiais 
de utilizar as áreas coletivas 
de lazer do complexo 
habitacional.
 A moradora em 
questão relatou que tinha 
débitos condominiais 
referentes aos anos de 2008 
e 2009 e, por causa deles, o 
condomínio havia emitido 
ordem para impedir que ela 
e seus familiares utilizassem 
as dependências do clube. Ela 
afirmou não possuir outras 
despesas em atraso, estando 
inclusive em situação regular 
em relação aos pagamentos 
mensais. Em face da situação 

constrangedora, ela buscou a 
declaração judicial de direito 
ao uso das áreas comuns, além 
da condenação do condomínio 
ao pagamento de R$ 100 mil a 
título de danos morais.
 O pedido foi 
parcialmente atendido, uma 
vez o relator responsável pelo 
caso julgou que a indenização 
por danos morais não era 
plausível, mas concedeu à 
moradora o direito de usufruir 
das áreas comuns do prédio. 
Contudo, atendendo ao pedido 
do condomínio no processo, o 
magistrado também condenou 
a mulher ao pagamento 
das parcelas condominiais 
vencidas. 
 O relator do caso, 
ministro Marco Aurélio 

Bellizze, ressaltou que o 
condômino tem o dever legal 
de contribuir com as despesas 
condominiais como forma 
de garantir a conservação 
e a manutenção do 
empreendimento. Todavia, ele 
afirmou a impossibilidade de 
o condomínio impor sanções 
diferentes das previstas pelo 
Código Civil como forma de 
cobrar débitos condominiais.
 Os meios legais 
previstos pelo ordenamento 
jurídico brasileiro são, via de 
regra, de natureza pecuniária, 
como a incidência de juros e 
multa, além da possibilidade 
de ingresso com ações 
judiciais de cobrança. Proibir 
o acesso a áreas comuns não é 
uma penalidade razoável.

BEM ESTAR - (Redação com Assessoria)

LEGISLAÇÃO
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Água de chuva em jardins e garagens
 A água tornou-se um 
bem raro, caro e de luxo até, 
em alguns paises,  devido, 
principalmente, ao grande 
desperdício que se assistiu 
nos últimos anos. Agora, o 
racionamento e a implantação 
de medidas de economia já não 
garante o abastecimento nas 
residências. A captação de água 
de chuva é uma alternativa para 
tornar a água mais acessível.
 A diminuição de água 
disponível, nos próximos anos, 
vai exigir que os condomínios, 
shopping centers e outros 
grandes estabelecimentos 
adotem novos sistemas 
para otimizar o uso. O 
aproveitamento da água da 
chuva já é uma realidade em 
muitos condomínios, com 
grande sucesso, com a coleta 
e armazenamento de água 
de chuva para a lavagem de 

pisos e carros e irrigação de 
jardins. O seu funcionamento 
se dá a partir da coleta de 
água pelas calhas no telhado 
do prédio, e armazenada em 
uma cisterna no térreo ou 
subsolo. Para fazer chegar essa 
água em torneiras do térreo e 
subsolo, instala-se um sistema 
de recalque (bomba de água e 
encanamento). 
 Já foram implantadas 
nesse processo algumas 
inovações, que produzem 
uma água de melhor 
qualidade, como a instalação 
de equipamentos que filtram 
a água coletada, mas este 
procedimento é opcional, 
que não compromete o uso 
da água, pois ela não está 
recomendada para o uso 
domestico. Alguns cuidados, 
porem, devem ser tomados, 
antes e depois da instalação 

dos equipamentos.  Telhado 
concentra grandes impurezas. 
Principalmente quando há um 
longo período de escassez de 
chuva, exigindo sempre uma 
limpeza profunda.
 O reservatório 
também pode ser um risco 
para a saúde dos moradores e 
funcionários, caso não adotem 
uma manutenção periódica 
de limpeza e conservação. A 
construção de um reservatório 
para a captação da água da 
chuva necessita de um sistema 
de recalque, deve ter um 
projeto de engenharia para 
que não desperte riscos de 
saúde e acidentes.

VANTAGENS
 Tanto no Brasil 
como na Europa, o sistema 
de captação de água de chuva 
já é bastante utilizado com 

sucesso, provando que o 
investimento garante economia 
e vantagens, além é claro, de 
proporcionar benefícios para 
toda a localidade, já que diminui 
a probabilidade de enchentes. 
Em Florianópolis(SC) e São 
Paulo(SP), já há projetos de 
lei para tornar obrigatório o 
aproveitamento das águas 
de chuva em edifícios. Um 
shopping paulista, por exemplo, 
economiza cerca de 7 mil m de 
água. Em media, o custo para o 
condomínio está em torno de 
R$ 6mil incluindo equipamento 
e tanque de 3 mil litros.

REUSO DE ÁGUA
 Além da captação de 
chuva, os condomínios também 
podem optar pelo sistema 
de reuso de água. Trata-se 
da implementação de uma 
pequena estação de tratamento 

de águas de uso “nobre” (banho 
e pias) para reutilização em 
fins “menos nobres”, como 
descargas, lavagens de pisos 
e outros. No Brasil, o sistema 
esta sendo bastante utilizado 
por industrias, e começa 
a ser utilizado em novos 
condomínios, na Índia, em 
função da escassez de água, 
alguns edifícios comerciais 
têm estações próprias de 
tratamento de esgoto, e 
reutilizam a água tratada para 
alimentar o ar-condicionado, 
economizando 250 m por dia. 
Em São Paulo(SP), está sendo 
implantado no aeroporto de 
Cumbica um sistema para 
tratar a água usada na lavagem 
de aviões e hangares, reutilizá-
la nos banheiros.

*Jornalista e colaboradora do 
Jornal do Sindico

REPETECO -  *Andréa Mattos

QUEM PAGA PELA TROCA DO SISTEMA DE INTERFONE: LOCADOR OU LOCATÁRIO

O rol de direitos e deveres 
do proprietário (locador) 
e do inquilino (locatário) 

nem sempre está bem clara para 
as partes, gerando assim conflitos 
que na maioria das vezes podem 
ser evitados. 
 Atualmente, muitas pessoas 
ainda têm dúvidas sobre quais 
são as despesas que um inquilino 
(locatário) deve pagar ao morar 
em um condomínio. 
 Ocorre que, não são 
todos os custos do prédio 
que devem ser pagos pelos 
locatários, pois as chamadas 
despesas extraordinárias são de 
responsabilidade do locador. 
 E, é a Lei de Locações 
de Imóveis Urbanos que traz 
as modalidades de despesas 
originadas pelo condomínio, bem 
como quem deve pagá-las.
 Portanto, é importante 
saber quais são as obrigações 
do proprietário e do inquilino, 

a fim de evitar impasses 
desnecessários.

QUEM PAGA PELA TROCA 
DO SISTEMA DE INTERFONE: 
LOCADOR OU LOCATÁRIO

 Existem muitas despesas 
relacionadas à imóvel localizado 
em condomínio, o que 
ocasiona muitos conflitos entre 
proprietários e inquilinos, conflitos 
esses que na maioria das vezes 
acabam se transformando em 
ações judiciais. 
 É obrigação do proprietário 
entregar o imóvel em plenas 
condições de uso, sendo também 
responsável por vícios ocultos e 
defeitos preexistentes no imóvel.
 Assim, após o recebimento 
do imóvel pelo inquilino, é sua 
responsabilidade conservar as 
manutenções de uso até a entrega 
do imóvel.
 A Lei de Locações de Imóveis 

Urbanos prevê os direitos e 
deveres do locador e do locatário, 
e um dos deveres do proprietário é 
“pagar as despesas extraordinárias 
de condomínio”, ou seja, aquelas 
que não se refiram aos gastos 
rotineiros de manutenção do 
edifício. 
 Assim, entende-se por 
despesas extraordinárias:
- obras de reformas ou acréscimos 
que interessem à estrutura integral 
do imóvel;
- pintura das fachadas, empenas, 
poços de aeração e iluminação, 
bem como das esquadrias 
externas;
- obras destinadas a repor as 
condições de habitabilidade do 
edifício;
- indenizações trabalhistas e 
previdenciárias pela dispensa de 
empregados, ocorridas em data 
anterior ao início da locação;
- instalação de equipamento 
de segurança e de incêndio, de 
telefonia, de intercomunicação, de 
esporte e de lazer;
- despesas de decoração e 
paisagismo nas partes de uso 
comum;
- constituição de fundo de reserva.

 Desse modo, a troca do 
sistema/central de interfones é 

despesa extraordinária, devendo 
ser custeada pelo proprietário, 
uma vez que se trata de obra 
destinada a repor as condições de 
habitabilidade do prédio, devendo 
tal despesa ter aprovação em 
assembleia para o rateio extra.
 Ainda, é de responsabilidade 
do “condomínio” a manutenção 
dos interfones “internos”, mesmo 
quando o problema seja apenas 
em uma unidade.
 No entanto, se for comprovado 
pela empresa de manutenção que 
o dano ocorreu por mau uso do 
equipamento na unidade, quem 
paga pela despesa é o inquilino, 
pois o equipamento é utilizado 
pelos usuários daquela unidade, 
ou seja, cabe ao morador a 
manutenção ou a troca.
Atenção!
Se tratar-se de prédio novo, a 
despesa com interfone pode ser 
exigida junto a construtora, caso 
ainda esteja na garantia e não seja 
decorrente de uso inadequado.
 Como se vê, o proprietário 
paga apenas pelos consertos 
fundamentais para manter o 
imóvel em plenas condições de uso 
pelo inquilino.
 Assim, o proprietário é 
responsável pelo pagamento de 
despesas referentes a obras/

consertos/reparos na estrutura 
do prédio, como pinturas de 
fachadas, esquadrias de portas e 
portões de acesso, reformas de 
pisos de áreas comuns, instalação 
de equipamentos de segurança 
e lazer, despesas de decoração/
paisagismo nas partes de uso 
comum, dentre outros.
 Ocorre que, muitas vezes 
síndicos e administradoras 
não discriminam nos boletos 
do condomínio as despesas 
completas, o que pode gerar 
grande confusão.
 Caso fique em dúvida sobre 
alguma “nova” despesa lançada 
em seu boleto de condomínio, 
recomenda-se entrar em contato 
com sua administradora/síndico 
para esclarecer do que se trata. 
 Morar em condomínio 
é uma prática cada vez mais 
comum, sendo o sossego e a 
comodidade desejados por todos 
os condôminos. 
 Assim, a clareza sobre quais 
são os direitos e deveres de 
proprietários e inquilinos evitará 
muitos impasses desnecessários.
Gostou? Então, visite nosso 
Blog e cadastre-se para receber 
gratuitamente conteúdos 
e atualizações. http://
simonegoncalves.com.br/blog/

SIMONE GONÇALVES
Advogada OAB/RS 74.437
Email:contato@simonegoncalves.com.br
www.simonegoncalves.com.br
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PALAVRA CRUZADA SUDOKU

SOLUÇÕES
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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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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.
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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.
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Olhar para si semcondescen-
dência é fundamental para poder
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ÁRIES 21/3 • 20/4

ComapassagemdeMer-
cúrio por seu signo, você

pode sentir umaumento da sua
capacidade de comunicação e de
pensamento racional.

HORÓSCOPO - POR ZANDER CATTA PRETA

CÂNCER 21/6 • 21/7

ApassagemdeMercúrio
por sua décima casa traz

uma luz sobre problemas no tra-
balho e ativa a ambição. Equilibre
o justo comodireito.

TOURO 21/4• 20/5

Cuidado para não cair em
comportamentos neuróti-

cos. Você pode estar fechado
numsistemade pensamento que
não leva a lugar algum.

LEÃO 22/7 • 22/8

Fuja das posturas dogmá-
ticas e comportamentos

absolutistas. Ninguémédono da
verdade e nem temos razão em
tudo. Cultive a humildade.

GÊMEOS 21/5 • 20/6

Ideias pouco práticas
podemser lindas,mas

acabammorrendo na praia. Tente
sermais objetivo nas coisas coti-
dianas emundanas.

VIRGEM 23/8 • 22/9

Neste período, evite guar-
dar rancor, falar emvin-

gança e se envolver emplanos
secretos de quaisquer naturezas.
Mantenha umapostura aberta.

LIBRA 23/9 • 22/10

Período de problemas nas
relações comos outros,

mal-entendidos no casamento
e emsociedades. Não assine
nenhumdocumento.

CAPRICÓRNIO 22/12 • 20/1

Evite discussões infrutífe-
ras emcasa. Talvez você

ande umpoucomais chato. Lem-
bre-se que nem todos precisam
seguir seu temperamento.

ESCORPIÃO 23/10 • 21/11

Aumento de preocupação
comos deveres, a higiene

pessoal e roupas adequadas e
tendência ao trabalho excessivo e
ao perfeccionismo. Acalme-se!

AQUÁRIO 21/1 • 19/2

Cuidado comconversas
indiscretas ou informa-

ções falsas, incompletas. Você
não está numa fase onde pode
criar confusões ao seu entorno.

SAGITÁRIO 22/11 • 21/12

Mercúrio está sob tensão
e passa por sua quinta

casa astral, trazendo umanova
visão analítica nos romances.
Fique de olhos e coração abertos.

PEIXES 20/2 • 20/3

Neste período, você pode
andar obcecado em

melhorar o seu poder aquisitivo e
ideias originais sobremaneiras
de ganhar dinheiro podemsurgir.

realizarumatentado, ele não
precisa da ajuda dos líderes
extremistas doEstado
Islâmico ou daAl Qaeda no
OrienteMédio. Ele pode sim-
plesmente levaradiante uma
ideia absurda comoatropelar
pessoas nummercado.

Os governos investembas-
tante emespionagem, armas,
Inteligência e dados para
combatero extremismo.
Todas essas armas são váli-
das,mas são como “secar
gelo”. Damorte de umgrupo
extremista, comooEstado
Islâmico, outros surgem
iguais oumais poderosos.

Há um tempo, li que a França,
umdos países comomaior
número de cidadãos radicali-
zados, está investindo agora
emcentros de “desradicali-
zação”. Neles, as pessoas no
grupode risco de se tornarem

fanáticos extremistas têm
aulas, se educam, aprendem
sobre sociologia e filosofia,
entendemmais sobre o vasto
universo da fé, e podementão
teremsuasmentes fortaleci-
das contra a ameaça igno-
rante do fanatismo. Achei a
iniciativa amais bempensada
até omomento,mesmoque
tenha suas falhas.

Alémdisso, é preciso lutar
contra esse ódio interno. A
segregação é oquemais
gera extremismo. É o ódio e a
ignorância que fazembrotar
mais ódio e ignorância.

Q
uandoumataque
comooqueocor-
reu na última
quarta-feira (22),

emLondres, acontece, é difícil
não adotarumapostura de
ódio e segregação.Mesmo
aqui, do outro lado dooceano,
somos tomados pormuita
revolta. É esse sentimento
que é explorado empolíticas
separatistas, que dão à luz
ideias comoconstruções de
muros nas fronteiras, leis rígi-
das contraminorias ou etnias,
e assimpordiante.

Depois do ataque na capital
inglesa, umoutro homem
tentou atropelarpessoas em
umamovimentada rua na
Bélgica, seguindo amesma
ideia. Agora, para levar
adiante umatentandonão é
mais necessário uma com-
plexa indumentária que
envolva explosivos e armas
de grande porte. Uma carteira
demotorista parece sero
bastante para causargrandes
danos a umamultidão.

Umcaso semelhante ocorreu
já naAlemanha, emumde
seus tradicionaismercados
deNatal, e tambémna cidade
francesa deNice, durante a
celebraçãoda queda da Bas-
tilha, em 14de julho. Homens
armados comcaminhões que
atingiramdezenas de pessoas
andandonas ruas.

A “evolução” para essa
técnica simples,mas aterrori-
zadora,mostra que para com-
batero extremismoépreciso
pensaremsua raiz, e tentar
contaressemal antes que ele
chegue a se transformarnum
ataque. Porque quando
alguémestá determinado a

Oódioeasegregação
geramoextremismo
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VIRGEM 23/8 • 22/9

Neste período, evite guar-
dar rancor, falar emvin-

gança e se envolver emplanos
secretos de quaisquer naturezas.
Mantenha umapostura aberta.

LIBRA 23/9 • 22/10

Período de problemas nas
relações comos outros,

mal-entendidos no casamento
e emsociedades. Não assine
nenhumdocumento.

CAPRICÓRNIO 22/12 • 20/1

Evite discussões infrutífe-
ras emcasa. Talvez você

ande umpoucomais chato. Lem-
bre-se que nem todos precisam
seguir seu temperamento.

ESCORPIÃO 23/10 • 21/11

Aumento de preocupação
comos deveres, a higiene

pessoal e roupas adequadas e
tendência ao trabalho excessivo e
ao perfeccionismo. Acalme-se!

AQUÁRIO 21/1 • 19/2

Cuidado comconversas
indiscretas ou informa-

ções falsas, incompletas. Você
não está numa fase onde pode
criar confusões ao seu entorno.

SAGITÁRIO 22/11 • 21/12

Mercúrio está sob tensão
e passa por sua quinta

casa astral, trazendo umanova
visão analítica nos romances.
Fique de olhos e coração abertos.

PEIXES 20/2 • 20/3

Neste período, você pode
andar obcecado em

melhorar o seu poder aquisitivo e
ideias originais sobremaneiras
de ganhar dinheiro podemsurgir.

realizarumatentado, ele não
precisa da ajuda dos líderes
extremistas doEstado
Islâmico ou daAl Qaeda no
OrienteMédio. Ele pode sim-
plesmente levaradiante uma
ideia absurda comoatropelar
pessoas nummercado.

Os governos investembas-
tante emespionagem, armas,
Inteligência e dados para
combatero extremismo.
Todas essas armas são váli-
das,mas são como “secar
gelo”. Damorte de umgrupo
extremista, comooEstado
Islâmico, outros surgem
iguais oumais poderosos.

Há um tempo, li que a França,
umdos países comomaior
número de cidadãos radicali-
zados, está investindo agora
emcentros de “desradicali-
zação”. Neles, as pessoas no
grupode risco de se tornarem

fanáticos extremistas têm
aulas, se educam, aprendem
sobre sociologia e filosofia,
entendemmais sobre o vasto
universo da fé, e podementão
teremsuasmentes fortaleci-
das contra a ameaça igno-
rante do fanatismo. Achei a
iniciativa amais bempensada
até omomento,mesmoque
tenha suas falhas.

Alémdisso, é preciso lutar
contra esse ódio interno. A
segregação é oquemais
gera extremismo. É o ódio e a
ignorância que fazembrotar
mais ódio e ignorância.

Q
uandoumataque
comooqueocor-
reu na última
quarta-feira (22),

emLondres, acontece, é difícil
não adotarumapostura de
ódio e segregação.Mesmo
aqui, do outro lado dooceano,
somos tomados pormuita
revolta. É esse sentimento
que é explorado empolíticas
separatistas, que dão à luz
ideias comoconstruções de
muros nas fronteiras, leis rígi-
das contraminorias ou etnias,
e assimpordiante.

Depois do ataque na capital
inglesa, umoutro homem
tentou atropelarpessoas em
umamovimentada rua na
Bélgica, seguindo amesma
ideia. Agora, para levar
adiante umatentandonão é
mais necessário uma com-
plexa indumentária que
envolva explosivos e armas
de grande porte. Uma carteira
demotorista parece sero
bastante para causargrandes
danos a umamultidão.

Umcaso semelhante ocorreu
já naAlemanha, emumde
seus tradicionaismercados
deNatal, e tambémna cidade
francesa deNice, durante a
celebraçãoda queda da Bas-
tilha, em 14de julho. Homens
armados comcaminhões que
atingiramdezenas de pessoas
andandonas ruas.

A “evolução” para essa
técnica simples,mas aterrori-
zadora,mostra que para com-
batero extremismoépreciso
pensaremsua raiz, e tentar
contaressemal antes que ele
chegue a se transformarnum
ataque. Porque quando
alguémestá determinado a

Oódioeasegregação
geramoextremismo
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AMPLIAÇÃO E REFORMASADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

BOMBAS

CONTABILIDADE

CONSTRUÇÃO E REFORMA

ALUGUEL
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ELÉTRICA

DESENTUPIDORA ELEVADORES

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

ANUNCIAR NO

É A OPÇÃO CERTA!
3214.4972
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