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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
jan/17 fev/17 mar/17 abr/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$)

0,6709% 
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
---

0,5000
0,5000
0,0000
0,57

0,2466
0,82
23,48
937,00

1.000,00

2,37
2,37
0,35
2,40
1,35
3,88
0,82
6,48
---
---

8, 06
8, 06
1,79
7,57
4,84
13,51
1,87
6,48
---
---

O cotidiano de um condomínio 
às vezes é preenchido com 
alguns conflitos decorrentes 

da convivência em um espaço 
comum. Dentre os temas que 
mais geram embates - seja entre 
condôminos, deles com o síndico 
ou um funcionário do condomínio 
- está a garagem e as normas para 
ocupação dela.
 Em nossa matéria de 
“Cotidiano” trazemos algumas 
dúvidas frequentes sobre esse 
assunto capaz de gerar tantas 
polêmicas: a quem pertence a 
garagem? É possível alugar ou vender 
uma vaga dela? Visitantes podem 
ter acesso à garagem do prédio? 
Essas são algumas das perguntas 
que respondemos nesta edição do 
Jornal do Síndico. É importante levar 
essas informações aos moradores 
do prédio, no intuito de evitar 
desentendimentos. 

 Em nossa editoria de 
“Meio Ambiente”, uma boa notícia: 
moradores de condomínios seguem 
economizando água mesmo após o 
término na crise hídrica no estado de 
São Paulo. Um levantamento da Lello 
Administradora de Condomínios 
aponta para isso: No primeiro 
bimestre deste ano a média mensal 
de consumo nos condomínios foi 
de 711,1 metros cúbicos, o que 
representa uma oscilação de apenas 
1,49% em relação aos 700,6 metros 
cúbicos registrados em igual período 
de 2016.
 Não basta cobrar das 
autoridades uma boa gestão, é 
preciso que cada um - enquanto 
cidadão - cumpra seu papel e faça 
uso racional da água. O condomínio 
- sendo um ambiente de vivência 
coletiva - pode servir de palco para 
essa conscientização, estimulando 
seus moradores assumirem a 

responsabilidade de fazer o melhor 
uso possível dos recursos do meio 
ambiente, incluindo a água.
 Falando de economia, 
sabemos que em tempos de crise 
financeira como a que o Brasil 
atravessa atualmente, segurar as 
contas do condomínio é um grande 
desafio para os síndicos, que 
precisam lidar frequentemente com 
a insatisfação dos condôminos com 
as despesas do condomínio. 
 Pensando nisso, trazemos 
nesta edição uma matéria especial 
apresentando uma tendência que 
vem ganhando milhares de adeptos 
Brasil afora: a portaria remota. Trata-
se de uma possibilidade de usar a 
tecnologia para baratear os custos 
com funcionários. Veja detalhes 
neste Jornal do Síndico.

Tenha uma boa leitura!
Os Editores
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MANUTENÇÃO 
Dicas para higienização de portas e janelas de alumínio

Popular em muitos 
condomínios devido 
a sua praticidade e 

relativo baixo custo, o alumínio 
é o material presente em 
esquadrias de janelas e portas. A 
má manutenção e higienização 
inadequada podem reduzir a 
vida útil do produto e trazer 
prejuízos. Saiba como limpá-
lo e preservar a estética e 
funcionalidade por mais tempo. 

 Condomínios localizados 
em ruas e avenidas com grande 
fluxo de veículos são os que mais 
sofrem com a poluição e acúmulo 
de sujeira. A fuligem acompanhada 
da poeira se impregna nas portas e 
janelas e podem danificá-las. Caso 
não seja retirada com frequência, 
essa sujeira pode criar crostas 
que se acumulam em trilhos 
ou dobradiças, dificultando a 
abertura da porta ou janela. 

 Para fazer a higienização 
você vai precisar apenas de duas 
coisas bastante simples: água 
e detergente neutro. O uso de 
outros produtos de limpeza 
como alvejantes clorados, 
desinfetantes, produtos ácidos 

ou alcalinos demais, dentre 
outros, podem ter efeito 
abrasivo sobre o alumínio, 
causando arranhões, manchas, 
opacidade, ou em alguns casos, 
corrosão de estruturas. 

O correto é, 
primeiramente, fazer uma 
lavagem com água para retirar 
o excesso de sujidades e depois 
complementar a limpeza 
esfregando uma esponja (macia, 
jamais de aço!) molhada em 
solução de água com detergente. 
De preferência, a atividade deve 
ser feita partindo dos cantos 
superiores para os inferiores, 
evitando que a sujeira escorra 
para áreas que já foram limpas 
pela ação da gravidade. 

É válido lembrar 
que produtos derivados 
de petróleo (querosene, 
por exemplo), eles atraem 
partículas de poeira abrasivas 
que deterioram o acabamento 
dos itens, diminuindo sua a 
vida útil. Além disto, esse tipo 
de produto resseca plásticos e 
borrachas. Caso haja danos ao 
alumínio das portas e janelas, 

o polimento da superfície com 
uma cera apropriada pode 
ajudar a minimizar o aspecto de 
arranhões e manchas. 

Aproveite a hora da 
higienização para vistoriar 
parafusos e dobradiças, 
apertando-os ou fazendo 
a reposição deles caso seja 
necessário. Borrife lubrificantes 
para facilitar os movimentos de 
abertura e fechamento, evitando 
o barulho incômodo de “ranger”. 

Você sabia?
O alumínio, antes de 

chegar às suas mãos sob a forma 
de portas, esquadrias, janelas e 
outros produtos, passa por um 
processo químico chamado de 
Anodização, que consiste em 
agregar à superfície do metal 
uma camada de óxido, que faz 
uma selagem. Isso é o que garante 
a durabilidade do alumínio, bem 
como sua aparência brilhante. 
O uso indevido de materiais 
de limpeza abrasivos pode 
comprometer essa proteção, 
retirando ou arranhando a 
película que envolve o alumínio. 
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ESPECIAL

LEGISLAÇÃO

Portaria remota é alternativa para prédios que buscam eco nomia

Condomínio pode ser responsabilizado por acidentes ocorridos em seu perímetro

 A folha de pagamento de funcionários é a despesa 
que mais absorve recursos do condomínio e nela estão 
incluídos os custos despendidos com porteiros. Para que 
possa funcionar 24 horas por dia, a portaria demanda no 
mínimo quatro profissionais que se alternam em turnos 
diurnos e noturnos. Sobre o salário dos que trabalham de 
madrugada é ainda acrescido o adicional noturno, o que 
vem a sobrecarregar ainda mais os gastos com pessoal.
 Vivendo a atual temporada de crise financeira que o 
país enfrenta, muitos síndicos se empenham em planejar 
e executar estratégias que “enxuguem” as despesas do 
condomínio, de modo a baratear as taxas ou - pelo menos 
- congelar o seu valor, adiando reajustes que possam 
aumentar a inadimplência. Dentre as medidas que 
podem ser tomadas, está a adoção da portaria remota em 
substituição total ou parcial dos porteiros.
 Como funciona esse sistema? Haverá o controle o 
prédio à distância, 24 horas por dia, utilizando câmeras 
cujas imagens gravadas serão enviadas às centrais de 
monitoramento, onde profissionais especializados estarão 
a todo momento vigiando a movimentação do local. 
 A compra e instalação dos equipamentos requer 
investimento, mas - ao se colocar na ponta do lápis 
- percebe-se que esse gasto se dilui e consiste em 
uma economia quando comparado à manutenção de 
funcionários, implicando em uma redução de 50% até 
60% dos custos com pessoal. 

 Além da economia, outro diferencial da portaria 
remota é a segurança. Com frequência, porteiros são 
rendidos por bandidos armados que conseguem acessar 
o interior do condomínio e praticar crimes. No caso do 
monitoramento remoto, não há essa possibilidade, pois 
não há ninguém vulnerável na guarita que possa ser 
agredido. Não há risco da guarita ficar sozinha enquanto 
o porteiro utiliza o banheiro ou mesmo quando dorme 
em serviço, o que não é raro acontecer.
 Todo o trabalho é feito à distância, mas funciona da 
mesma forma que faria um porteiro presencial: o visitante 
interage com o porteiro pelo interfone informando seu 
nome e dados cadastrais para acesso. O porteiro entra 
em contato com o proprietário do apartamento para 
onde o visitante deseja ir e pede a autorização. Após 
confirmação do morador, a entrada é liberada. 
 A ItaBrasil, empresa de gestão imobiliária 
especializada em soluções para condomínios, é uma 
das que fornecem esse tipo de serviço. “Os moradores 
são cadastrados com fotos, identificação biométrica e 
também recebem um controle remoto anticlonagem 
para acesso com veículos. Além disso, os registros 
de acesso com áudio e vídeo são cadastrados e 
arquivados em relatórios completos, o que permite 
que os condôminos monitorem seu prédio e seus 
filhos pela internet ou por aplicativos de celular, por 
exemplo”, afirma representante da empresa.

Muito se fala sobre segurança do trabalho, 
acidentes laborais, uso de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI), dentre outros aspectos 

que dizem respeito exclusivamente à integridade dos 
funcionários do condomínio. Porém, pouco é falado 
sobre a responsabilidade atribuída ao mesmo quando o 
que ocorre são acidentes envolvendo moradores dentro 
da área compreendida pelo prédio. 
 O condomínio - e por consequência - o síndico são 
responsáveis por esse tipo de ocorrência? Em alguns 
casos, sim. Ao avaliar os danos e prejuízos materiais ou 
humanos causados pelo acidente, o que será avaliado é 
se ele foi realmente obra do acaso, uma fatalidade ou se 
ele foi resultado da negligência do condomínio, como na 
falta de manutenção de estruturas, por exemplo. 
 Decisão recente do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios ilustra a situação: no mês passado, 
abril, a 6ª Turma Cível do TJDFT manteve sentença de 1ª 
Instância que condenou um condomínio da Asa Norte, do 
Plano Piloto em Brasília, a indenizar por danos morais uma 
condômina que sofreu acidente em obra mal sinalizada. 
Segundo a autora, o acidente aconteceu em setembro de 
2015, quando ela se dirigiu à cobertura do prédio para 
ver o eclipse lunar. 
 Por falta de sinalização e escuridão no local, ela 
conta que caiu num vão onde estava sendo realizada 
uma obra. No acidente, fraturou o punho direito, 
permanecendo afastada de suas atividades laborais 
por mais de 75 dias. Em seu entendimento, o que 
legitima sua ação, o condomínio agiu com negligência, 
pois não isolou a área onde estava ocorrendo a 
reforma e, dessa forma, deve-lhe ressarcir pelos 
prejuízos materiais e morais. 
 O juiz da 19ª Vara Cível de Brasília julgou 
procedente o pedido de indenização. “A partir das 
fotografias juntadas ao processo, é possível verificar 
que o local não estava sinalizado adequadamente. A 
negligência do condomínio fica ainda mais evidente 
por ter permitido o acesso ao local das obras à noite, 
sem nenhuma iluminação, ou seja, em escuridão 
total. Não vislumbro culpa concorrente da autora”, 

afirmou o juiz, que condenou o condomínio a pagar pelos 
prejuízos.
 Em 2ª Instância, a Turma Cível do TJDFT deu 
provimento ao recurso da autora, reformando em parte 
a sentença para condenar o réu ao pagamento de R$ 
40.526,35, a título de lucros cessantes, e ao ressarcimento 
da quantia de R$ 1.891,31, referente aos gastos com o 
plano de saúde. 
 No fim do ano passado, caso semelhante 
ocorreu também no Distrito Federal quando uma 
diarista ajuizou ação de ressarcimento por danos 
materiais e morais após lesionar severamente um 
dos ombros, ao escorregar em piso molhado na área 
comum do condomínio onde prestava serviços. Ela 
afirmou que o local encontrava-se em processo de 
limpeza, porém não havia qualquer sinalização 
nesse sentido. O acidente demandou tratamento 
cirúrgico, impossibilitando-a de exercer atividades 
laborais por seis meses. Nessa oportunidade, 
o condomínio também foi condenado a pagar 
indenizações. 

PRORROGADO O PRAZO DA INSPEÇÃO PREDIAL

 No dia 29 de março de 2017 foi publicado 
o Decreto n° 13.991/17 que prorrogou o início das 
fiscalizações e aplicações de penalidades aos imóveis 
enquadrados na Lei de Inspeção Predial, pelo prazo 
de 60 dias a contar da sua data de sua publicação. 
 A Lei Municipal de Inspeção Predial 
nº 9.913/2012 foi instituída a fim de impor aos 
proprietários ou representantes legais de edificações 
residenciais a partir de 3 (três) pavimentos, 
comerciais, industriais, institucionais, educacionais, 
recreativos, religiosos e mistos, e, ainda, as com 
projeção de marquise ou varanda sobre o passeio, 
realizarem vistorias e manutenção preventiva 
periódicas.
 A referida legislação faz inúmeras exigências 
para obtenção do Certificado de Inspeção Predial 
(CIP), que é emitido pela Secretaria de Urbanismo 
e Meio Ambiente (SEUMA), sendo os imóveis 
fiscalizados pela Agência de Fiscalização de 
Fortaleza (AGEFIS), podendo ser penalizados, em 
até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e nos casos de 
reincidência, o valor da multa será dobrado.
 Para mais esclarecimentos, entrar em contato 
com a nossa Assessoria Jurídica através do telefone 
(85)3036-9500 ou, ainda, no endereço Rua Pereira 
Filgueiras, nº 1085 - Meireles.

www.secovi-ce.com.br
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SEGURANÇA

De acordo com a 
(Abracopel) Associação 
Brasileira de 

Conscientização para os Perigos 
da Eletricidade, o Brasil vive 
atualmente uma onda crescente 
de acidentes envolvendo 
eletricidade. O número de 
episódios desse gênero 
aumentou no ano passado em 
relação a 2015, totalizando mais 
de 1300 casos. A previsão para 
2017 continua tão desfavorável 
quanto a do ano passado e muito 
disso se deve à desinformação e 
negligência. 
 O Nordeste é a região 
brasileira mais afetada pelos 
acidentes, os quais incluem 
choques elétricos, descarga 
atmosférica e incêndios gerados 
por curto circuito. Uma parte 
considerável desses incidentes 
- muitas vezes fatais - se dá 
pela instalação inadequada 
de fiações elétricas e também 
pelo uso de materiais de baixa 

qualidade ou incompatíveis 
para a função que precisam 
desempenhar. 
 O condomínio deve 
sempre zelar pela segurança 
em suas obras elétricas e 
jamais contratar serviços e 
comprar materiais apenas 
visando o barateamento 
dos custos. Nesses casos, a 
economia pode sair bastante 
cara e os prejuízos podem 
atingir inclusive a integridade 
física de moradores e 
funcionários. Sendo constatada 
a negligência durante a obra 
ou nas manutenções, o síndico 
pode responder legalmente 
pelos efeitos negativos de um 
acidente elétrico.
 Alguns cuidados 
preventivos devem ser tomados 
na hora de proceder com um 
serviço elétrico no prédio. 
Confira:
1) Elaboração de projeto: 
Todo serviço elétrico deve ser 

planejado previamente por 
um profissional, obedecendo 
à norma técnica NBR 5410 da 
ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas). O projeto 
fará o dimensionamento dos 
componentes afim de evitar 
sobrecargas, que podem 
resultar em um aumento do 
consumo de energia e, pior, 
colocar em risco a segurança.
2) Mão de obra 
especializada: é fundamental ter 
gente competente executando 
o projeto. Nunca contrate um 
profissional apenas levando em 
consideração o menor preço do 
serviço, pois o resultado final de 
um projeto mal elaborado pode 
levar a um aumento do custo 
da obra. Antes de contratar, 
verifique a credibilidade, 
busque referências positivas 
e escolha pela qualidade e não 
pelo preço.
3) Material: Outro quesito 
com o qual não se deve escolher 

apenas por economia. Escolha 
produtos compatíveis com 
a necessidade demandada, 
sempre observando se estão de 
acordo com as normas técnicas 
da ABNT e possuem certificação 
do Inmetro. O material de má 
qualidade ainda pode resultar 
em queda constante dos 
disjuntores, curtos-circuitos e 
incêndios.
4) A t e r r a m e n t o : 
Segundo a NBR 5410, o 

sistema de aterramento é um 
item de proteção obrigatório. 
Ele deve estar previsto 
no projeto previamente 
elaborado por um engenheiro 
eletricista. Esse mecanismo 
oferece um caminho seguro 
para que as descargas 
elétricas que poderão ocorrer 
no local sejam direcionadas 
para a terra, além de proteger 
as pessoas contra choques 
elétricos.

Acidentes com eletricidade: saiba como prevenir
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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

DICAS         

Esse tipo de revestimento surgiu no mercado nacional 
na década de 70, mas só veio a se popularizar 
de verdade em meados da década de 90, com 

o desenvolvimento do mercado de construção seca e 
industrializada. Dentre as vantagens que estão fazendo 
as placas cimentícias voltarem a ser procuradas estão a 
resistência a impactos, à umidade, e também o fato de serem 
incombustíveis (não pegam fogo) e de alta durabilidade. 
 A placa cimentícia é uma solução para substituir 
a alvenaria convencional sem prejuízos estéticos, uma vez 
que elas são compatíveis com diversos acabamentos, como 
pintura acrílica, texturas, cerâmicas ou pastilhas. As placas 
podem ser utilizadas em ambientes externos, internos e 
úmidos. Sua instalação requer oito vezes menos água do 
que uma construção com tijolos e ainda elimina diversas 
etapas da obra como chapisco e reboco. A economia é outro 
ponto positivo, pois a aplicação das placas cimentícias gera 
menos perdas que a alvenaria, 5% contra 17% de perdas 
na segunda opção.

Uma das formas mais simples de reduzir o 
consumo de energia é por meio da substituição 
das lâmpadas incandescentes e fluorescentes 

pelas de tecnologia LED. A partir do primeiro mês de 
uso, a diminuição da conta de energia é sensível (é 
possível economizar cerca de 70%). Os modelos tipo 
LED duram muito mais do que suas “concorrentes” 
mais antigas, chegando a uma vida útil de até 50 mil 
horas contra mil horas das fluorescentes.
 Outra vantagem além da economia, é que 
diferentemente das incandescentes, as lâmpadas de 
LED não possuem materiais tóxicos como mercúrio ou 
chumbo em sua composição. Além disso, as lâmpadas 
LED convertem energia apenas em luz e não emanam 
calor ou raios UV para os ambientes. A tendência LED 
ganha adeptos: de acordo com a Associação Brasileira 
da Indústria de Iluminação (Abilux), a previsão é 
que em 2020, 70% das lâmpadas presentes em lares 
brasileiros serão de LED.

A guarita é um dos cartões de visita do condomínio, uma 
vez que é uma das primeiras coisas que se vê ao chegar. 
Além disso, é também o local de atuação do porteiro 

e para atender às suas necessidades, precisa seguir alguns 
critérios. O tamanho do espaço deverá ser proporcional ao 
número de pessoas que trabalha nele. A guarita deve ter uma 
temperatura agradável – climatizada com ventilador ou ar 
condicionado – e precisa ter uma mobília que corrobore com 
o conforto do funcionário que passará várias horas ali.
 A calçada em frente à guarita deve ser bem 
iluminada, de modo que o funcionário identifique quem 
está se aproximando da portaria. A preocupação com a 
iluminação deve existir também no interior da guarita, 
tendo em vista que um ambiente com pouca luz favorece 
a sonolência. Outro investimento a ser feito é o vidro 
temperado, o qual deve ser escurecido, com película que 
permite a visão de dentro para fora, mas não o contrário. 
Outra dica é gradear o acesso ao porteiro a fim de 
resguardá-lo de eventuais investidas de assaltantes.

Placas cimentícias Iluminação econômica Guaritas
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QUEM DEVE PAGAR AS DESPESAS POR PROBLEMAS COM INFILTRAÇÕES?

Problemas com infiltrações 
em imóveis localizados 
em condomínios sempre 

geram muita dor de cabeça aos 
moradores, sejam os condôminos 
proprietários ou inquilinos. 
 No entanto, a clareza sobre 
quais são os direitos e deveres de 
proprietários e inquilinos evita 
muitos impasses desnecessários.
 Todos sabemos que é 
importante a realização de 
manutenções e vistorias 
constantes na estrutura dos 
condomínios, porém isso não é 
prática comum.
 Se você mora em condomínio, 
saiba que as infiltrações e os 
vazamentos são as maiores causas 
de danificação nas estruturas das 
edificações, bem como aumenta os 
custos com sua água.
 Assim, é preciso estar 
atento aos primeiros indícios de 
infiltrações, buscando identificar o 
foco o mais rápido possível. 
Quem deve pagar as despesas 
por problemas com infiltrações?
 A responsabilidade pelo 
pagamento de reparos e prejuízos 

ocasionados por problemas com 
infiltrações dependem muito da 
origem desta.

Vejamos:

- Apartamento Próprio
 Se for identificado que a 
infiltração originou-se no seu 
próprio apartamento, e sendo 
você o proprietário, é sua a 
responsabilidade arcar com todas 
as despesas da obra.
 Desse modo, sempre que 
o vazamento atingir apenas a 
unidade do morador/proprietário, 
é ele que deve responsabilizar-
se pelos custos e pela solução do 
problema. 
 Assim, o morador/
proprietário do apartamento é 
o responsável pelos reparos/
obra a fim repará-la, devendo ser 
realizada em caráter de urgência, 
para que outras unidades também 
não venham a ter problemas. 

- Apartamento Superior
 Caso sua infiltração tenha 
origem do apartamento superior 

ao seu, será o seu vizinho o 
responsável por todas as despesas 
advindas do problema.
 Assim comprovado que houve 
danos no seu imóvel ocasionados 
pelas infiltrações e vazamentos 
provenientes da unidade 
condominial superior, os prejuízos 
materiais ocasionados deverão ser 
ressarcidos. 
 Neste caso, é também o 
proprietário do apartamento, 
foco do problema, que será 
responsável por consertar o mais 
rápido possível o vazamento e 
também as unidades que forem 
atingidas por ele.
Dica: o morador deverá 
procurar o dono do apartamento 
para informar o problema e 
solicitar o devido conserto, 
preferencialmente por escrito. 

- Apartamento Alugado
 Caso a infiltração tenha origem 
uma unidade que você alugou, 
será do proprietário o dever de 
arcar com todas as despesas, uma 
vez que comprovado tratar-se de 
problema na estrutura do imóvel, 
em razão de desgaste natural e não 
de manutenção deste. 
 Porém, se o vazamento/
infiltração tiver origem em razão 
de alguma perfuração que você, 
inquilino, tenha realizado, e esta 
tenha atingido o encanamento do 
prédio, por exemplo, é você que 

pagará pelos custos. 
 No entanto, sendo 
comprovado que a infiltração 
não ocorreu por má utilização do 
apartamento, você, inquilino tem 
o direito de solicitar ressarcimento 
dos objetos perdidos em razão do 
problema.
 Portanto, o inquilino só será 
o responsável pelas despesas com 
infiltrações/vazamentos caso os 
problemas causados forem em 
razão do mau uso e conservação 
do imóvel locado. 

- Área Comum do Condomínio
 Caso a infiltração tenha 
origem em uma área comum 
do condomínio, o Síndico ou a 
Administradora do condomínio 
deverá ser comunicada sobre o 
problema, para que então tome as 
providências, já que o condomínio 
será o responsável pelas despesas. 
 Assim, é do condomínio a 
responsabilidade de assumir os 
custos com as obras e reparos 
oriundos de danos causados por 
infiltração localizada em área 
comum, como na caixa d’água, 
paredes externas, áreas de lazer, 
salão de festas, entre outros.

 - Condomínio Novo
 Quando tratar-se de imóvel 
localizado em um condomínio 
“novo”, e a obra ainda estiver 
dentro do prazo dado em garantia 

pela construtora, será desta a 
responsabilidade por todos os 
custos.
 Caso tenha expirado a garantia, 
a responsabilidade passará a ser 
do próprio condomínio.
 Em todos os casos é preciso 
buscar por profissional capacitado 
para identificar o foco da 
infiltração. 
 Porém, a maioria dos 
zeladores/síndicos tem 
conhecimento para fazer uma 
identificação prévia, bem como as 
administradoras condominiais, as 
quais, geralmente, disponibilizam 
prestadores de serviços 
qualificados para resolver este tipo 
de problema.
 Dica: em caso da necessidade de 
realização de obras em caráter 
de urgência, esta NÃO precisa da 
aprovação em assembleia. 
 Ainda, tendo algum morador 
providenciado os reparos 
necessários e, após, comprovado 
que a responsabilidade era do 
condomínio, isso não o isentará 
de pagar qualquer taxa, devendo 
a questão ser resolvida em 
assembleia.
 Conheça nosso Blog e cadastre-
se para receber gratuitamente 
conteúdos e atualizações. http://
simonegoncalves.com.br/blog/

Por Simone Gonçalves
Advogada – OAB/RS 74.437

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

Garagem: um território de polêmicas

O c r e s c i m e n t o 
populacional nos centros 
urbanos acarretou um 

sério problema de falta de 
espaço. Estacionar em uma 
zona comercial passou a ser 
uma árdua tarefa, graças ao 
grande volume de veículos em 
circulação nas cidades. Essa 
problemática se reflete também 
no ambiente doméstico. Dentre 
os conflitos que permeiam a 
convivência em condomínio, 
o tema “garagem” é um dos 
mais frequentes, sendo motivo 
de dúvidas e até mesmo de 
algumas polêmicas. 
 A disputa por um 
espaço para estacionar pode 
gerar distúrbios dentro do 
condomínio e, para sanar 
isso, a melhor ferramenta 
é a informação. Com os 
condôminos cientes do que 
pode e não pode ser feito, é 
possível manter o equilíbrio 
no uso desse espaço. Para 
isso, respondemos a algumas 
das principais dúvidas sobre o 
assunto. 

1) A quem pertence a vaga 
da garagem? 
 Isso varia, a depender do 
que está disposto na Convenção 
do Condomínio e escritura das 
unidades. Em alguns casos, 
onde há reserva de vagas para 
cada unidade, o espaço na 
garagem funciona como uma 
extensão do apartamento, 
sendo propriedade particular. 
Em garagens de vagas rotativas, 
o espaço é compartilhado e 
coletivo, compõe o condomínio. 

2) Pode-se alugar ou vender 
vaga de garagem?
 Sim, desde que ela seja 
privativa, ou seja, um anexo 
da propriedade. Porém, 
desde 2012 a Lei Federal 
12.607/12 proíbe a venda 
ou o aluguel de vagas de 
garagem a não moradores. 
Antes, era permitido um 
morador alugar a sua vaga 
de garagem para estranho, 
bastando oferecer primeiro 
aos próprios moradores, o que 
poderia ocorrer em assembleia 

ou com o simples informativo 
no quadro de avisos do 
condomínio. Entretanto, com 
a modificação implementada 
pela lei referida,o condômino 
somente poderá locar a sua 
vaga a estranhos se a convenção 
assim permitir.

3) Visita pode estacionar 
dentro do prédio?
 Via de regra, não, uma 
vez que o espaço é muito 
limitado e, portanto, restrito 
a moradores. Porém, há casos 
em que o condomínio reserva 
algumas vagas para essa 
finalidade, onde a ocupação 
se dá por ordem de chegada. 
Há ainda a possibilidade de 
oferecer a vaga do morador 
ao seu visitante, no entanto 
há condomínios com regras 
de acesso bastante rigorosas 
que só permitem entrada de 
veículos cadastrados, então 
deve-se responder a um 
questionário com dados do 
carro e condutor para liberar 
acesso. 

4) Qual o tempo máximo de 
ocupação em vagas rotativas?
 O mais correto é que 
a Convenção condominial 
estipule quanto tempo cada 
veículo pode permanecer 
ininterruptamente numa 
vaga coletiva. Isso para 
evitar que a permanência 
se prolongue por muitos 
dias, não dando chance 
para outros ocuparem. 
Ainda que isso não esteja 
oficialmente escrito, o bom 
senso diz que mais de 24h 

ocupando o mesmo espaço 
já é excessivo. 

5) É permitido armazenar 
objetos na garagem?
 Não, garagem não é 
depósito. A finalidade dela 
é servir de estacionamento 
para veículos. O acúmulo 
de caixas, móveis e outros 
objetos pode contribuir para a 
sujeira do ambiente e possível 
proliferação de animais, por 
isso muitos condomínios 
proíbem essa prática. 

COTIDIANO
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7 Mitos e verdades sobre queda de cabelo

O estado dos seus cabelos 
podem dar pistas de 
como anda a sua saúde. 

Se eles andam ressecados 
demais, opacos ou caindo em 
excesso deve soar um sinal de 
alerta, mas antes é bom saber o 
que é mito e o que é verdade a 
respeito deste assunto. O médico 
dermatologista é o especialista 
indicado para tirar dúvidas e 
prescrever tratamentos para a 
saúde dos cabelos.
1) Lavar o cabelo 
diariamente aumenta 
intensifica a queda dos fios?
Mito. Os cabelos perdidos 

durante o banho cairiam de 
qualquer maneira. A limpeza, 
desde que não seja feita de 
forma muito brusca, com 
demasiada fricção, faz parte 
dos cuidados necessários com 
o cabelo e couro cabeludo. 
2) Água quente faz mal para 
o cabelo?
Mito. A água morna e quente 
não agride. No entanto, é 
preciso moderar a temperatura 
para não ultrapassar limites. 
Se você posiciona o dorso da 
mão sob o chuveiro e sente 
incômodo, é porque está 
quente demais. Isso pode 

estimular a descamação do 
couro cabeludo, bem como a 
atividade de glândulas de sebo 
que fazem a oleosidade natural. 
3) Dormir de cabelo 
molhado favorece a queda?
Verdade. A umidade torna o 
ambiente propício à proliferação 
de fungos que causam queda de 
cabelo. Além disso, os fios ficam 
opacos e com o folículo piloso 
(raiz) enfraquecidos. 
4) A alimentação influencia 
na saúde dos cabelos?
Verdade. Uma dieta rica em 
proteínas, vitamina B, ferro e 
sais minerais garante imunidade 

ao organismo e evita o problema 
da queda de cabelo. A falta de 
minerais como silício e zinco 
enfraquece não só o cabelo 
mas também unhas e pele, por 
exemplo. Para ajuda a evitar e 
prevenir a queda de cabelo, é 
importante comer ostras, fígado, 
leite e farelo de trigo. A falta de 
água é outro fator importante, 
se você bebe pouca, tende a ficar 
com os cabelos mais ressecados. 
5) Tintura e alisamento 
causam queda de cabelo?
Mito. Esses cosméticos são 
desenvolvidos para modificar 
a aparência dos fios sem 

danificá-los e, desde que sejam 
aplicados corretamente e 
tenham manutenção adequada, 
não causarão prejuízos. 
6) O estado psicológico in-
fluencia na saúde dos cabelos?
Verdade. Não é a toa que 
quando uma pessoa está 
feliz, percebe-se um brilho 
diferente nos cabelos. O mal 
estar psíquico tem igual poder, 
só que de tornar o cabelo 
feio. Quadros de estresse, 
ansiedade ou depressão 
influem diretamente na perda 
dos fios, podendo inclusive 
levar à calvície. 

O mês de maio anuncia 
a chegada do frio 
em muitos estados 

brasileiros e, com as 
temperaturas baixando, fica 
cada vez mais rara aquela 
ida à piscina do prédio 
seja para fazer exercícios 
ou para relaxar. Isso 
pode ser contornado com 
equipamento que aquece a 
água da piscina, propiciando 
uma condição agradável para 
banho mesmo em dias frios, o 
que agrega um diferencial ao 
condomínio. 
 Se antes mesmo 
de saber detalhes sobre 
o assunto, a simples ideia 
de uma conta de energia 

caríssima já te causa arrepios, 
calma, não precisa desanimar 
por isso. Atualmente, os 
principais sistemas de 
aquecimento para piscinas 
de condomínios disponíveis 
no mercado utilizam energia 
solar como fonte para 
funcionar. Assim, além de 
econômico, o lazer também 
se torna ecologicamente 
correto.
 Para obtenção do 
desempenho máximo e alcance 
de 30ºC de temperatura 
a utilização de uma capa 
térmica é indispensável. Além 
do equipamento que aquece a 
água, é fundamental adquirir 
a capa ou manta térmica, pois 

ela garante a conservação da 
temperatura desejada. Ela 
cobre totalmente a piscina, 
evitando assim a perda do 
calor da água na piscina, 
enquanto o aquecedor está em 
processo de aquecimento da 
água circulante.

Piscina aquecida requer 
mais cuidados
 A água aquecida 
aumenta a produção de suor 
dos banhistas e também 
favorece a proliferação e 
bactérias e fungos causadores 
de doenças. Esses fatores 
exigem que o monitoramento 
da água seja mais rigoroso do 
que seria requerido por uma 

piscina normal. O intervalo 
entre as vistorias deve ser 
menor, uma vez que a água 
aquecida requer mais ajustes. 
 O pH (escala que 
afere a acidez da água) 
deve ser controlado, pois 
o calor tende a aumentar 
o pH. Se em uma piscina 
comum o pH é controlado 
de 3 em 3 dias, na de água 
aquecida possivelmente será 
necessário controlar o pH 
diariamente.
 Em relação ao cloro, 
o que vai ser diferente no 
tratamento de uma piscina 
aquecida é a quantidade 
de cloro que deve ser 
aplicada. Elas demandam 

uma quantidade maior 
de cloro em comparação 
às piscinas comuns. Isso 
acontece basicamente por 
dois motivos: a água aquecida 
acelera a decomposição do 
cloro e também a evaporação 
da água.
 A limpeza das 
bordas também deve ser 
mais frequente. Conforme 
já foi dito, o calor da água 
provoca maior sudorese 
e o suor dos banhistas 
juntamente a restos de 
células mortas se acumulam 
sob a forma de placas 
gordurosas nas bordas da 
piscina, requerendo limpeza 
manual. 

BEM ESTAR - (Redação com Assessoria)

SEU CONDOMÍNIO

Piscina aquecida: vantagens e desvantagens
Ela garante o lazer mesmo em dias frios, mas requer uma manutenção especial
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Os últimos anos foram 
dramáticos no que diz 
respeito à disponibilidade 

de água. A falta de chuvas deixou 
muitos municípios brasileiros 
à beira de um colapso, inclusive 
regiões onde tradicionalmente 
sempre houve fartura desse 
recurso a exemplo de São Paulo, 
maior e mais populosa cidade 
brasileira. A fase crítica de 
falta de água já passou, mas a 
experiência deixou uma lição 
para todos: a conscientização 
de que é preciso saber utilizar a 
água com inteligência. 
 Os dados sobre os 
recursos hídricos são alarmantes: 
estima-se que em 2050, dois 

bilhões de pessoas sofrerão com 
a escassez de água. Dados da 
ONU (Organização das Nações 
Unidas) mostram que apenas 3% 
de toda água terrestre é própria 
para consumo. Cerca de 20% da 
população brasileira (35 milhões 
de pessoas) não têm acesso à 
água potável, enquanto 40% da 
água de nossas torneiras, não 
tem potabilidade confiável. 
 Essas são algumas 
informações que reiteram a 
importância de se tratar deste 
tema com muita atenção e 
responsabilidade. E não basta 
cobrar das autoridades uma boa 
gestão, é preciso que cada um 
- enquanto cidadão - cumpra 

seu papel e faça uso racional da 
água. Um bom exemplo, nesse 
sentido, vem da cidade de São 
Paulo, onde mesmo com o final 
da crise hídrica, anunciado pela 
Sabesp em maio do ano passado, 
os moradores de condomínios 
residenciais, no geral, 
continuaram economizando 
água em seus apartamentos.
 É o que aponta balanço 
da Lello, empresa líder em 
administração de condomínios 
no Estado, com base nos dados 
de 2 mil empreendimentos onde 
residem cerca de 200 mil famílias. 
No primeiro bimestre deste ano 
a média mensal de consumo nos 
condomínios foi de 711,1 metros 

cúbicos, o que representa uma 
oscilação de apenas 1,49% em 
relação aos 700,6 metros cúbicos 
registrados em igual período de 
2016.
 Na região do Morumbi 
houve queda de 18% no 
consumo de água, de 714 para 
582 metros cúbicos no período 
analisado. Os condomínios dos 
Jardins tiveram redução de 4%, 
de 457 para 438 metros cúbicos. 
Na Mooca a economia foi de 2%, 
de 852 para 837 metros cúbicos. 
Vila Nova Conceição e Vila 
Mariana mantiveram o mesmo 
nível de consumo de água, 
com 725 e 556 metros cúbicos, 
respectivamente.

“No geral, houve economia 
na maioria dos condomínios. 
Isso nos leva a constatar que 
a população residente em 
condomínios entrou no jogo e 
que, mesmo com o anúncio do 
fim da crise hídrica, continuou 
consumindo água de forma 
racional. Contudo, com a perda 
do bônus e os reajustes na tarifa, 
a água ficou bem mais cara para 
os condôminos”, afirma Raquel 
Tomasini, gerente da Lello 
Condomínios. A conta de água 
dos condomínios residenciais 
ficou mais cara, após o fim do 
bônus concedidos pela Sabesp 
para quem economizasse, além 
dos reajustes na tarifa.

MEIO AMBIENTE - (Redação com Assessoria Lello)

O AIRBNB NOS CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS -  *Rodrigo   Karpat 

A possibilidade de ganhos maiores 
para os proprietários de imóveis, 
e de maior flexibilidade e preços 

menores para os hóspedes, dão 
espaço para inovações como as do site 
AIRBNB, que disponibilizam imóveis 
para hospedagem/locações por curtos 
espaços de tempo. Temos outros sites 
como Booking que também fazem o 
mesmo. Sendo que não existe nada 
de ilegal nisso, é uma tendência no 
mercado de economia compartilhada. 
Poderá ser utilizado desde que não 
infrinja as normas do condomínio em 
que vai funcionar. 
 Diz no site do Airbnb, que você 
pode se hospedar por uma noite em 
um apartamento, por uma semana 
em um castelo ou em um condomínio 
por um mês. Traz ainda que estão 
presentes em mais de 65.000 cidades 
e 191 países. Ou seja, é uma tendência 
realmente e não podemos fechar 
os olhos para isso. Pelo mundo, tal 
prática tem sido rechaçada em várias 
cidades como NY, Berlim, Miami, que 
tem trabalhado por meio de leis de 
zoneamento a fim de proibir locações 
com curto períodos de tempo. Em 
Miami por exemplo, a regulação 
imputou prazo mínimo de 6 meses de 
locação, e aplicando alta multa aos que 
descumprem. 
 No Brasil ainda temos pouca 
ação a fim de regular a operação do 
Airbnb, não obstante a hospedagem 
seja regulada e exclusiva de meios de 
hospedagem. Sendo que o condomínio 

pode se encaixar nessa possiblidade, 
para tanto precisa ter essa previsão 
na convenção e demais autorizações 
previstas em lei.  A lei de hospedagem 
não regula locações acima de 90 dias 
(Art. 24, § 2º, Lei Federal nº 11.771 
de 2008), ou seja acima desse período 
não existe qualquer irregularidade ou 
o que se falar em hospedagem. 
 A grande questão é que, por 
um lado, se o proprietário pode 
dispor da sua unidade conforme 
melhor lhe convier, que é um direito 
que lhe assiste por força do Art. 
1.335 do Código Civil e em função 
do exercício regular do direito de 
propriedade descrito na Constituição 
Federal (E por isso muitos entendem 
que podem locar por curtíssimos 
espaços de tempo). Por outro lado, 
existem limitações ao exercício desse 
direito, e o limite é a perturbação ao 
sossego, saúde, segurança e aos bons 
costumes daqueles que compartilham 
a coproprierade, além das limitações 
impostas pelo direito de vizinhança 
(Art. 1.277 e 1.336, IV do CC) e pelas 
leis que regulam o funcionamento de 
meios de hospedagem. 
 A hospedagem não é regulada 
pela lei de locações e sim por leis que 
tratam da hospedagem conforme 
acima mencionado.  Sendo  dever de 
todo condômino dar às suas partes a 
mesma destinação que tem a edificação 
( Art.1.335, II e 1.336,IV, do CC), e locar 
o bem por dia, é característica dos 
meios de hospedagem e depende de 

enquadramento específico, e fazê-
lo  desvia a finalidade de um edifício 
restritamente residencial,  além de não 
cumprir os requisitos descritos na lei. 
 Nesse sentido a  Lei Federal 
nº 11.771 de 2008, sobre a Política 
Nacional de Turismo dispõem no Art. 
24 que para os meios de hospedagem 
obterem o cadastramento precisam 
possuir licença de funcionamento, ou 
no caso de condomínios residências 
possuir licença de construção para 
esse formato prevendo a viabilidade de 
se fornecer serviços de hospedagem 
no ato constitutivo ou na convenção do 
condomínio.
 Na prática a grande maioria dos 
casos ofertados pelo sistema de diárias 
em prédios residências não aptos a 
operar dessa forma, perturbam a vida 
dos prédios residências e desviam 
a finalidade das edificações que é 
estritamente residencial. 
 Temos os defensores desta 
modalidade de “locação” por sites 
especializados por diárias, os quais 
defendem que na lei de locações 
existe a possibilidade de locação por 
temporada por prazo de até 90 dias. 
 É certo que a locação por 
temporada, com respaldo na lei de 
locações e sem desvirtuar a finalidade 
da edificação, poderia ocorrer por 
curtos períodos de tempo. Porém 
a prática constante, somada a 
necessidade de utilização da estrutura 
do prédio (garagens, salão de festas, 
piscina) e os serviços adicionais 

quase sempre são oferecidos 
(mobília, limpeza, serviços em geral), 
desvirtuam a locação por temporada 
e se enquadram na hospedagem, a 
qual é disciplinada em lei específica  e 
o condomínio edilício estaria  apto a 
funcionar nessa modalidade somente 
cumprindo alguns requisitos, tais 
como alteração da convenção e 
regularização perante a administração 
municipal, a qual exige entre outros 
alvará de funcionamento. 
 A locação por diária traz 
encargo excessivo e desnecessário 
a portaria, que na maioria das vezes 
fica responsável por liberar as chaves, 
cadastrar veículos, liberar acesso 
a áreas comuns, atendimento a 
reclamações, orientações de destinos 
e fornecedores, funcionando como 
recepcionistas de hotel e não porteiros. 
E os prédios não tem essa estrutura, 
nem treinamento para tanto. 
 Caberá ao síndico e aos 
administradores a análise do 
caso concreto, pois empregar o 
apartamento em sites a locações por 
diárias, com se fossem apart hotéis, 
interfere na finalidade residencial de 
um condomínio, mas utilizar o mesmo 
site e firmar locações mais longínquas 
pode se enquadrar ao esperado pelo 
condomínio.  
 Importante que o condomínio 
não proíba a locação por temporada, 
que não cobre taxa extra na 
locação por temporada, mas sim 
que o prédio regule a relação com 

os condôminos, estabelecendo 
limites de pessoas por unidades, 
advertindo locadores que estão 
locando com constância a unidade 
em curtos espaços de tempo e por 
fim procurando entender cada 
situação a fim de resolver da melhor 
forma possível as intempéries 
criadas pelo novo sistema. E por fim 
emita comunicados aos condôminos 
e regule a relação por meio de 
assembleia. 

Sobre Karpat Advogados - Dr. 
Rodrigo Karpat
          A Karpat Sociedade de Advogados 
é o maior escritório de direito 
imobiliário e condominial do país. 
Cobrindo também as diversas áreas 
do direito desde 2007, o escritório é 
responsável por gerenciar mais de 
4.000 processos.
          Dr. Rodrigo Karpat, advogado 
militante na área cível há mais de 10 
anos, é sócio no escritório Karpat 
Sociedade de Advogados e considerado 
um dos maiores especialistas em 
direito imobiliário e em questões 
condominiais do país.
          Além de ministrar palestras e 
cursos em todo o Brasil, Dr. Rodrigo 
Karpat escreve como colunista do 
site Síndico Net e do Jornal Folha do 
Síndico, é consultor da Rádio Justiça 
de Brasília e da OK FM e apresenta os 
programas Vida em Condomínio da TV 
CRECI e Por Dentro dos Tribunais do 
Portal Universo Condomínio.

Água: um recurso que precisa ser bem gerido
Mesmo com o fim da crise hídrica, condomínios de São Paulo dão o exemplo e seguem economizando no cosumo de água



12 Maio 2017 | Jornal do Sindico

PALAVRA CRUZADA HORÓSCOPO

SUDOKU SOLUÇÕES

18 28.04.2017SEXTA-FEIRA
www.destakjornal.com.brPASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS FRASES

SUDOKU SOLUÇÕES

WALTER BAGEHOT
empresário britânico (1826 – 1877)

Umgrandeprazer
da vida é fazer
o que os outros
dizemque você
não consegue fazer.

ÁRIES
21/3 - 20/4

A sua fomepor saber não deve
ser deturpada. Descobrir novas
ideias, livros ou opiniões deve
ser sempre estimulado.
Cuidado para não cair na intriga.

HORÓSCOPO POR ZANDER CATTA PRETA

TOURO
21/4 - 20/5

Seu futuro pode estar a bater na
sua porta e cabe a você decidir
o que vai fazer. Não há pressa ou
urgência, apenas o desejo de ver
a vida acontecer.

GÊMEOS
21/5 - 20/6

Coma Lua emseu signo, você
ficamais sensível e intuitivo,mas
não é omomento de tomar atitu-
des. O céu sugere uma imobiliza-
ção de atos e pensamentos.

CÂNCER
21/6 - 21/7

Às vezes precisamos dar um
tempopara omundo exterior e
tratar das nossasmágoas inter-
nas. Sem isso, tendemos a ver a
vida com lentes de dor e rancor.

LEÃO
22/7 - 22/8

As janelas da sua casa sãomais
que caminhos para o Sol entrar;
são saídas para o olhar, o desejo
e sonhos. Saia de si umpouco
e exponha-se ao céu.

VIRGEM
23/8 - 22/9

Muitas vezes as coisas que real-
mente fazemvirar o jogo são
decididas no silêncio e na quie-
tude da noite. Aguarde e confie
na sua intuiçãomais profunda.

LIBRA
23/9 • 22/10

Tente experimentar outros pontos
de vista. Argumente a favor de
algo comquediscorda. Tenha
dúvidas, inseguranças e incoerên-
cias. Saia do lugar-comum.

ESCORPIÃO
23/10 • 21/11

Nemsempremergulhar fundo
protege demarés ou tempesta-
des. Às vezes temos que enfren-
tar omar bravio que insiste em
assolar nossas costas e praias.

SAGITÁRIO
22/11 • 21/12

Não se acue quando as coisas
que você planejou não dão certo.
É o jeito da vida dizer que há jeito
para tudo e nemsempre o seu
é o correto. Aprenda.

CAPRICÓRNIO
22/12 • 20/1

Prepare-se para uma carga de
energia na virada do dia. É uma
pilha extra de ânimo e disposição
para tudo o que quiser fazer até
o fimda semana.

AQUÁRIO
21/1 • 19/2

Océu lhe reserva uma semana
cheia de surpresas e boas novi-
dades. Prepare-se para ela,
tomando um fôlego bom, porque
essamaratona será bem longa.

PEIXES
20/2 • 20/3

Nada como chegar emcasa e
sentir-se seguro, tranquilo e aco-
lhido. Cuidar do lar não é obriga-
ção, é prazer que temque ser
cultivado desde sempre.

FASESDALUA
ABRIL DE 2017

Cheia
dia 11, 3h09

Minguante
dia 19, 7h

Nova
dia 26, 9h18

Crescente
dia 3, 15h40
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WALTER BAGEHOT
empresário britânico (1826 – 1877)

Umgrandeprazer
da vida é fazer
o que os outros
dizemque você
não consegue fazer.

ÁRIES
21/3 - 20/4

A sua fomepor saber não deve
ser deturpada. Descobrir novas
ideias, livros ou opiniões deve
ser sempre estimulado.
Cuidado para não cair na intriga.

HORÓSCOPO POR ZANDER CATTA PRETA

TOURO
21/4 - 20/5

Seu futuro pode estar a bater na
sua porta e cabe a você decidir
o que vai fazer. Não há pressa ou
urgência, apenas o desejo de ver
a vida acontecer.

GÊMEOS
21/5 - 20/6

Coma Lua emseu signo, você
ficamais sensível e intuitivo,mas
não é omomento de tomar atitu-
des. O céu sugere uma imobiliza-
ção de atos e pensamentos.

CÂNCER
21/6 - 21/7

Às vezes precisamos dar um
tempopara omundo exterior e
tratar das nossasmágoas inter-
nas. Sem isso, tendemos a ver a
vida com lentes de dor e rancor.

LEÃO
22/7 - 22/8

As janelas da sua casa sãomais
que caminhos para o Sol entrar;
são saídas para o olhar, o desejo
e sonhos. Saia de si umpouco
e exponha-se ao céu.

VIRGEM
23/8 - 22/9

Muitas vezes as coisas que real-
mente fazemvirar o jogo são
decididas no silêncio e na quie-
tude da noite. Aguarde e confie
na sua intuiçãomais profunda.

LIBRA
23/9 • 22/10

Tente experimentar outros pontos
de vista. Argumente a favor de
algo comquediscorda. Tenha
dúvidas, inseguranças e incoerên-
cias. Saia do lugar-comum.

ESCORPIÃO
23/10 • 21/11

Nemsempremergulhar fundo
protege demarés ou tempesta-
des. Às vezes temos que enfren-
tar omar bravio que insiste em
assolar nossas costas e praias.

SAGITÁRIO
22/11 • 21/12

Não se acue quando as coisas
que você planejou não dão certo.
É o jeito da vida dizer que há jeito
para tudo e nemsempre o seu
é o correto. Aprenda.

CAPRICÓRNIO
22/12 • 20/1

Prepare-se para uma carga de
energia na virada do dia. É uma
pilha extra de ânimo e disposição
para tudo o que quiser fazer até
o fimda semana.

AQUÁRIO
21/1 • 19/2

Océu lhe reserva uma semana
cheia de surpresas e boas novi-
dades. Prepare-se para ela,
tomando um fôlego bom, porque
essamaratona será bem longa.

PEIXES
20/2 • 20/3

Nada como chegar emcasa e
sentir-se seguro, tranquilo e aco-
lhido. Cuidar do lar não é obriga-
ção, é prazer que temque ser
cultivado desde sempre.

FASESDALUA
ABRIL DE 2017

Cheia
dia 11, 3h09

Minguante
dia 19, 7h

Nova
dia 26, 9h18

Crescente
dia 3, 15h40
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PALAVRAS CRUZADAS FRASES

SUDOKU SOLUÇÕES

WALTER BAGEHOT
empresário britânico (1826 – 1877)

Umgrandeprazer
da vida é fazer
o que os outros
dizemque você
não consegue fazer.

ÁRIES
21/3 - 20/4

A sua fomepor saber não deve
ser deturpada. Descobrir novas
ideias, livros ou opiniões deve
ser sempre estimulado.
Cuidado para não cair na intriga.

HORÓSCOPO POR ZANDER CATTA PRETA

TOURO
21/4 - 20/5

Seu futuro pode estar a bater na
sua porta e cabe a você decidir
o que vai fazer. Não há pressa ou
urgência, apenas o desejo de ver
a vida acontecer.

GÊMEOS
21/5 - 20/6

Coma Lua emseu signo, você
ficamais sensível e intuitivo,mas
não é omomento de tomar atitu-
des. O céu sugere uma imobiliza-
ção de atos e pensamentos.

CÂNCER
21/6 - 21/7

Às vezes precisamos dar um
tempopara omundo exterior e
tratar das nossasmágoas inter-
nas. Sem isso, tendemos a ver a
vida com lentes de dor e rancor.

LEÃO
22/7 - 22/8

As janelas da sua casa sãomais
que caminhos para o Sol entrar;
são saídas para o olhar, o desejo
e sonhos. Saia de si umpouco
e exponha-se ao céu.

VIRGEM
23/8 - 22/9

Muitas vezes as coisas que real-
mente fazemvirar o jogo são
decididas no silêncio e na quie-
tude da noite. Aguarde e confie
na sua intuiçãomais profunda.

LIBRA
23/9 • 22/10

Tente experimentar outros pontos
de vista. Argumente a favor de
algo comquediscorda. Tenha
dúvidas, inseguranças e incoerên-
cias. Saia do lugar-comum.

ESCORPIÃO
23/10 • 21/11

Nemsempremergulhar fundo
protege demarés ou tempesta-
des. Às vezes temos que enfren-
tar omar bravio que insiste em
assolar nossas costas e praias.

SAGITÁRIO
22/11 • 21/12

Não se acue quando as coisas
que você planejou não dão certo.
É o jeito da vida dizer que há jeito
para tudo e nemsempre o seu
é o correto. Aprenda.

CAPRICÓRNIO
22/12 • 20/1

Prepare-se para uma carga de
energia na virada do dia. É uma
pilha extra de ânimo e disposição
para tudo o que quiser fazer até
o fimda semana.

AQUÁRIO
21/1 • 19/2

Océu lhe reserva uma semana
cheia de surpresas e boas novi-
dades. Prepare-se para ela,
tomando um fôlego bom, porque
essamaratona será bem longa.

PEIXES
20/2 • 20/3

Nada como chegar emcasa e
sentir-se seguro, tranquilo e aco-
lhido. Cuidar do lar não é obriga-
ção, é prazer que temque ser
cultivado desde sempre.

FASESDALUA
ABRIL DE 2017

Cheia
dia 11, 3h09

Minguante
dia 19, 7h

Nova
dia 26, 9h18

Crescente
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WALTER BAGEHOT
empresário britânico (1826 – 1877)

Umgrandeprazer
da vida é fazer
o que os outros
dizemque você
não consegue fazer.

ÁRIES
21/3 - 20/4

A sua fomepor saber não deve
ser deturpada. Descobrir novas
ideias, livros ou opiniões deve
ser sempre estimulado.
Cuidado para não cair na intriga.

HORÓSCOPO POR ZANDER CATTA PRETA

TOURO
21/4 - 20/5

Seu futuro pode estar a bater na
sua porta e cabe a você decidir
o que vai fazer. Não há pressa ou
urgência, apenas o desejo de ver
a vida acontecer.

GÊMEOS
21/5 - 20/6

Coma Lua emseu signo, você
ficamais sensível e intuitivo,mas
não é omomento de tomar atitu-
des. O céu sugere uma imobiliza-
ção de atos e pensamentos.

CÂNCER
21/6 - 21/7

Às vezes precisamos dar um
tempopara omundo exterior e
tratar das nossasmágoas inter-
nas. Sem isso, tendemos a ver a
vida com lentes de dor e rancor.

LEÃO
22/7 - 22/8

As janelas da sua casa sãomais
que caminhos para o Sol entrar;
são saídas para o olhar, o desejo
e sonhos. Saia de si umpouco
e exponha-se ao céu.

VIRGEM
23/8 - 22/9

Muitas vezes as coisas que real-
mente fazemvirar o jogo são
decididas no silêncio e na quie-
tude da noite. Aguarde e confie
na sua intuiçãomais profunda.

LIBRA
23/9 • 22/10

Tente experimentar outros pontos
de vista. Argumente a favor de
algo comquediscorda. Tenha
dúvidas, inseguranças e incoerên-
cias. Saia do lugar-comum.

ESCORPIÃO
23/10 • 21/11

Nemsempremergulhar fundo
protege demarés ou tempesta-
des. Às vezes temos que enfren-
tar omar bravio que insiste em
assolar nossas costas e praias.

SAGITÁRIO
22/11 • 21/12

Não se acue quando as coisas
que você planejou não dão certo.
É o jeito da vida dizer que há jeito
para tudo e nemsempre o seu
é o correto. Aprenda.

CAPRICÓRNIO
22/12 • 20/1

Prepare-se para uma carga de
energia na virada do dia. É uma
pilha extra de ânimo e disposição
para tudo o que quiser fazer até
o fimda semana.

AQUÁRIO
21/1 • 19/2

Océu lhe reserva uma semana
cheia de surpresas e boas novi-
dades. Prepare-se para ela,
tomando um fôlego bom, porque
essamaratona será bem longa.

PEIXES
20/2 • 20/3

Nada como chegar emcasa e
sentir-se seguro, tranquilo e aco-
lhido. Cuidar do lar não é obriga-
ção, é prazer que temque ser
cultivado desde sempre.

FASESDALUA
ABRIL DE 2017

Cheia
dia 11, 3h09

Minguante
dia 19, 7h

Nova
dia 26, 9h18

Crescente
dia 3, 15h40
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WALTER BAGEHOT
empresário britânico (1826 – 1877)

Umgrandeprazer
da vida é fazer
o que os outros
dizemque você
não consegue fazer.

ÁRIES
21/3 - 20/4

A sua fomepor saber não deve
ser deturpada. Descobrir novas
ideias, livros ou opiniões deve
ser sempre estimulado.
Cuidado para não cair na intriga.

HORÓSCOPO POR ZANDER CATTA PRETA

TOURO
21/4 - 20/5

Seu futuro pode estar a bater na
sua porta e cabe a você decidir
o que vai fazer. Não há pressa ou
urgência, apenas o desejo de ver
a vida acontecer.

GÊMEOS
21/5 - 20/6

Coma Lua emseu signo, você
ficamais sensível e intuitivo,mas
não é omomento de tomar atitu-
des. O céu sugere uma imobiliza-
ção de atos e pensamentos.

CÂNCER
21/6 - 21/7

Às vezes precisamos dar um
tempopara omundo exterior e
tratar das nossasmágoas inter-
nas. Sem isso, tendemos a ver a
vida com lentes de dor e rancor.

LEÃO
22/7 - 22/8

As janelas da sua casa sãomais
que caminhos para o Sol entrar;
são saídas para o olhar, o desejo
e sonhos. Saia de si umpouco
e exponha-se ao céu.

VIRGEM
23/8 - 22/9

Muitas vezes as coisas que real-
mente fazemvirar o jogo são
decididas no silêncio e na quie-
tude da noite. Aguarde e confie
na sua intuiçãomais profunda.

LIBRA
23/9 • 22/10

Tente experimentar outros pontos
de vista. Argumente a favor de
algo comquediscorda. Tenha
dúvidas, inseguranças e incoerên-
cias. Saia do lugar-comum.

ESCORPIÃO
23/10 • 21/11

Nemsempremergulhar fundo
protege demarés ou tempesta-
des. Às vezes temos que enfren-
tar omar bravio que insiste em
assolar nossas costas e praias.

SAGITÁRIO
22/11 • 21/12

Não se acue quando as coisas
que você planejou não dão certo.
É o jeito da vida dizer que há jeito
para tudo e nemsempre o seu
é o correto. Aprenda.

CAPRICÓRNIO
22/12 • 20/1

Prepare-se para uma carga de
energia na virada do dia. É uma
pilha extra de ânimo e disposição
para tudo o que quiser fazer até
o fimda semana.

AQUÁRIO
21/1 • 19/2

Océu lhe reserva uma semana
cheia de surpresas e boas novi-
dades. Prepare-se para ela,
tomando um fôlego bom, porque
essamaratona será bem longa.

PEIXES
20/2 • 20/3

Nada como chegar emcasa e
sentir-se seguro, tranquilo e aco-
lhido. Cuidar do lar não é obriga-
ção, é prazer que temque ser
cultivado desde sempre.

FASESDALUA
ABRIL DE 2017

Cheia
dia 11, 3h09

Minguante
dia 19, 7h

Nova
dia 26, 9h18

Crescente
dia 3, 15h40
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ASSESSORIA JURÍDICA

ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL CONTABILIDADE

CONSTRUÇÃO E REFORMAALUGUEL

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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INSPEÇÃO PREDIAL

EXTINTORES

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

ELEVADORES

ELEVADORES

ANUNCIAR NO

É A OPÇÃO CERTA!
3214.4972

INSPEÇÃO PREDIAL
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SEGURANÇA

SEGURANÇA

Para anunciar 
é só ligar

(85) 3214-4972

App
Baixe  Já

GOSTARIA DE 
CONHECER UM MEIO 

DE COMUNICAÇÃO 
INOVADOR PARA O 
SEU CONDOMÍNIO?

Informe o código "Promo Jornal do Síndico" e 
ganhe 10% de desconto na contratação.

85 99419-3331
www.info.condominioonlineapp.com.br

O B J E T I V O S :  C A P A C I T A R  P E S S O A S  E  E M P R E S A S  I N T E R E S S A D A S  
E M  A D M I N I S T R A Ç Ã O  D E  C O N D O M Í N I O S  B U S C A N D O  P R O V E R  
Q U A L I D A D E ,  E F I C I Ê N C I A ,  S E G U R A N Ç A  E  R E S U L T A D O S  
D I F E R E N C I A D O S  N A  G E S T Ã O  C O N D O M I N I A L .  

I N F O R M A Ç Õ E S  T E L :  8 5 .  9 9 7 5 2 . 2 2 5 5  
E M A I L :  C U R S O A D M . C O N D O M I N I O @ G M A I L . C O M  
I N Í C I O :  A G O S T O  D E  2 0 1 7  

C U R S O  D E   F O R M A Ç Ã O  
P A R A   A D M I N I S T R A D O R E S  
D E  C O N D O M Í N I O

Realização:  Apoio:
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