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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
fev/17 mar/17 abr/17 mai/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$)

0,5304
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

0,5768
0,5768
0,0764
0,58

0,3232
0,93
23,48
937,00

1.076,20

2,97
2,97
0,43
3,00
1,67
4,81
0,82
6,48
---
---

7,98
7,98
1,71
7,52
4,76
13,27
1,87
6,48
---
---

Em meio a tanta instabilidade 
econômica a qual o país vem 
enfrentando nos últimos anos, 

enfim temos uma notícia positiva 
para os condomínios: os índices 
de inadimplência já demonstram 
estagnação e até uma certa 
regressão. 
 A inadimplência caiu 19,7% 
em condomínios na cidade de São 
Paulo. É o que aponta balanço da 
Lello, empresa de administração 
condominial com filiais na capital 
paulista, ABC, interior e litoral. 
Isso tendo como parâmetro para 
inadimplência as cotas não pagas há 
60 dias ou mais depois da data de 
vencimento.
 Especialistas atribuem o 
maior controle à nova legislação 
brasileira para esses casos, a qual 
instituiu novo modelo de ações de 

cobrança de cotas de condomínio 
em atraso, inibindo a ação de maus 
pagadores contumazes. 
 Se o seu condomínio ainda 
sofre muito com os atrasos de taxas, 
uma boa assessoria jurídica deve ser 
procurada para ir em busca desses 
pagamentos e assim reequilibrar 
as finanças, uma vez que a maior 
parte da receita - e em muitos casos 
a totalidade dela - em condomínios 
advém do pagamento de cotas 
rateadas entre os condôminos.
 Ainda no papo jurídico, 
trazemos nessa edição uma 
entrevista com o advogado Dr. 
Adriano Dias sobre os vínculos do 
síndico com o condomínio, bem 
como as obrigações dele para com 
o administrador. O síndico serve ao 
condomínio, mas não é funcionário 
dele! Entenda detalhes dessa relação 

lendo nossa entrevista. 
 Em nossa seção de 
“Manutenção” trazemos informações 
valiosas sobre um assunto que 
atemoriza muitos síndicos: as 
fissuras. Essas trinca em forma de 
rachaduras lineares às vezes não 
são apenas um incômodo estético, 
mas também o aviso de uma ruptura 
estrutural, devendo sempre ser 
realizada investigação de seus 
efeitos e causas, avaliadas por um 
engenheiro civil ou arquiteto. Nossa 
reportagem conversou com um 
especialista sobre o tema. 
 Confira essas e outras 
matérias nessa edição do Jornal do 
Síndico, um canal de comunicação 
objetivo e dinâmico com quem 
administra condomínios. Boa 
leitura!

Os editores
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MANUTENÇÃO 
As temíveis fissuras, o que são e como proceder

Fissuras, trincas ou 
rachaduras. Não 
importa o nome que 

se dê, elas são sempre uma 
desagradável surpresa e 
também um sinal de alerta 
quando surgem na estrutura 
do prédio. Trata-se de uma 
manifestação patológica 
decorrente de excesso de 
tensões em determinado 
material.

O aparecimento de 
algo assim nunca deve ser 
negligenciado. A trinca pode 
ser tanto um incômodo 
estético, como o aviso de uma 
ruptura estrutural, devendo 
sempre ser realizada 
investigação de seus efeitos 
e causas, avaliadas por 
um engenheiro civil ou 
arquiteto, preferencialmente 
especializado em patologias, 
perícias de engenharia, ou 
engenharia diagnóstica.

O engenheiro civil 
especialista em Excelência 
Construtiva e Anomalias, 
Marcus Grossi, explica qual 
deve ser a conduta do síndico 

ao constatar o surgimento de 
uma fissura no condomínio. 
“Se estiver dentro do período 
de garantia da edificação, 
o síndico ou proprietário 
devem acionar a construtora, 
que realizará a investigação 
e análise do problema, 
sabendo identificar seu 
respectivo risco a segurança, 
ou comprometimento do 
desempenho”, orienta.

Ele complementa que, 
caso a edificação esteja fora 
do período de garantia ou 
se a construtora não tomou 
providências de maneira 
satisfatória, é necessária a 
contratação de profissional 
habilitado. “É aconselhada 
a contratação emergencial, 
sem necessidade de 
aprovação em assembleia, 
caso essa seja considerada de 
risco à solidez e segurança da 
edificação ou até mesmo, o 
acionamento da defesa civil”, 
afirma Grossi.

É importante fazer 
o monitoramento contínuo 
dessas falhas. Uma dica 

é colocar selos de gesso, 
argamassa ou lâminas de 
vidro sobre as trincas e 
colocar data. Outra maneira 
de acompanhar a evolução 
da fissura é traçar linhas 
com caneta no começo e fim 
de sua extensão e colocar 
data;

Existem diversas 
causas que se manifestam 
em fissuras e só é possível 
definir responsabilidades 
após investigação e 
diagnóstico do problema. O 
engenheiro Marcus Grossi 
chama a atenção para a 
importância de registrar 
essa ocorrência. “É válido 
ressaltar que é dever do 
responsável pela edificação 
a comunicação formal ao 
i n c o r p o ra d o r / c o n s t r u t o r 
quando do surgimento de 
qualquer manifestação 
patológica, cabendo a ele 
avaliar se está dentro dos 
prazos de garantia, ou 
de sua responsabilidade, 
dentro do período de vida 
útil”, conclui.

Esteja vigilante!
Medidas simples que podem ser tomadas para avalia-
ção do risco da trinca é o local onde ela se encontra, 
o tamanho da sua abertura e o monitoramento de seu 
crescimento.

• Pode haver risco se estiverem em elementos estru-
turais (laje, viga e pilar), com abertura superior a 0,3mm.
• Pode haver risco se estiverem em alvenarias (pare-
des, muros e platibandas), com abertura superior a 3mm.
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ENTREVISTA

O síndico serve ao condomínio, mas não é funcionário dele
 Você sabia que o síndico pode receber um 
pagamento pelos seus serviços prestados? O 
advogado Adriano Dias da Silva, especialista em 
Direito Empresarial e Tributário concedeu uma 
entrevista ao Jornal do Síndico, esclarecendo 
dúvidas.
 
JORNAL DO SÍNDICO: Síndico de condomínio 
pode receber remuneração pela sua atividade? 
ADRIANO DIAS: Sim, é possível que o síndico-
morador obtenha a isenção da cota condominial 
ou receba uma remuneração de pro labore. 
Há, ainda, a figura do síndico profissional, 
não morador do condomínio, que recebe 
honorários fixados em contrato de prestação 
de serviço.
JS: Como é estabelecido o valor desse 
pagamento? 
AD: A lei não traz regulamentação sobre isenção 
da cota ou recebimento de pro labore pelo 
síndico. Essa questão, quando regulamentada, 
consta da convenção condominial. Nos casos 
em que o síndico é também morador do prédio, 
a remuneração em dinheiro é válida desde 
que prevista na convenção ou em assembleia 
com item específico para o tema. O fato de ser 
morador não impede a remuneração. É dever 
da Convenção conter a condição de gratificação 
do síndico, sendo obrigatória a aprovação e 
assinatura de ⅔ dos condôminos para entrar em 
vigor. 
JS: Existe um limite? 
AD: Não há lei que sugira um piso ou teto para 
o mesmo, normalmente gira em torno de dois 
a três salários mínimos. No caso de síndicos 
profissionais, o salário fica, em média, entre 
cinco a seis salários mínimos.
JS: Havendo pagamento, que vínculo se 
estabelece entre o condomínio e o síndico? 
AD: O síndico, por disposição legal, é o 
representante do condomínio e suas atribuições 
estão previstas no Código Civil, na convenção, 
no regimento interno e nas decisões de 
assembleia. O exercício das atividades do 
Síndico baseia-se em mandato que lhe 
outorga deveres e direitos, primordialmente 
de representar o Condomínio, gerir receitas, 
despesas e coordenar todas as atividades na 
Gestão do Condomínio, incluindo a relação 
desse com seus fornecedores, colaboradores 
e mesmo a mediação entre Condôminos e 
etc. Assim, não há contratação via CLT (com 
carteira de trabalho), vínculo empregatício e 
direitos trabalhistas, por consequência, não 
são devidos.
JS: Além da remuneração, o condomínio tem 

alguma outra obrigação para com o síndico? 
AD: O síndico possui algumas garantias como 
prazo do mandato (seguindo ditames da 
Legislação e Convenção para destituição), 
irredutibilidade de honorários dentro do 
mesmo mandato sem sua concordância, 
recolhimento do INSS patronal, no caso 
de pessoa física. Na Assembleia de cada 
condomínio, ficará decidido e estabelecido 
os benefícios e direitos de um síndico eleito. 
Vale lembrar que o síndico atuará nos atos que 
condizem com a lei do condomínio, convenção 
e o regimento interno. O síndico poderá, ainda, 
gozar de um período de férias e, neste período, 
o subsíndico assumirá a função. Poderá haver 
a definição de horário fixo de atuação. No 
entanto, em casos mais extremos, como falta de 
água, luz e etc, vale o bom senso, abrir mão do 
tempo livre e atuar no problema. O síndico tem 
assegurado seu direito a voto na Assembleia e 
a participar das mesmas como todos os outros 
condôminos.
JS: Como o síndico deve declarar o dinheiro 
advindo da atividade de gestão? 
AD: O síndico é considerado por lei um 
contribuinte individual, ou seja, ele não está 
inserido nas regras que correspondem à CLT. 
Desse modo, não há nada que garanta a ele 
os direitos exclusivos àqueles profissionais 
com carteira assinada. Todavia, o síndico é 
segurado obrigatório da previdência social, e é 
de obrigação da fonte pagadora (condomínio) 
o recolhimento da contribuição. Dessa forma, 
há o desconto de 11% do total da remuneração 
paga, a título de INSS. O condomínio também 
está obrigado a contribuir para a Previdência 
em relação à remuneração do síndico (20%). O 
síndico que tiver isenção da cota condominial 
ou remuneração direta deve incluir o benefício 
na sua declaração de Imposto de Renda como 
“outras receitas”, uma vez que o valor é referente 
a um pagamento por serviço prestado.

REVERSÃO PATRONAL/2017 TERÁ O SEU 
VENCIMENTO NO DIA 15 DE JUNHO

 Entende-se que a contribuição assistencial ou 
reversão patronal é aprovada por deliberação do Sindicato 
em Assembleia Geral, sendo assim devida por todos os 
integrantes de categoria, profissional ou econômica, 
associado ou não ao sindicato, ainda que não possuam 
funcionários, que tem por objetivo custeio das despesas 
da entidade no desempenho de suas funções. Alguns 
julgados nesse sentido:

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL. 
ASSOCIADOS E NÃO ASSOCIADOS. Os sindicatos 
patronais agem no interesse de toda a coletividade que 
representam, independentemente de as empresas estarem 
associadas ou não. Cabível a cobrança de contribuição 
assistencial prevista em convenção coletiva, a teor do 
art. 513, alínea e, da CLT. Recurso provido. (...).RO 
3602820105040751, Relator Ricardo Carvalho Fraga, 
Vara do Trabalho de Santa Rosa, J.: 08/06/2011.

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL. 
CABIMENTO. ART. 513, "E", da CLT. Se prevista 
expressamente em norma coletiva a contribuição 
assistencial patronal, seja das empresas associadas ao 
sindicato, seja daquelas não associadas, tem-se por cabível 
a cobrança. Aplicação do art. 513, "e", da CLT. (...) RO 
4900061200950400, Relator João Ghisleni Filho, 19ª Vara 
do Trabalho de Porto Alegre, J.: 14/12/2011.

O valor dessa contribuição segue uma tabela progressiva 
estabelecida em assembleia geral pelos associados, a 
saber:

Informamos que quando esta contribuição não é 
recolhida, o representado fica passível de penalidade, 
conforme dispõe o caput do art. 600 da CLT, 
determinando multa de 10% (dez por cento), nos 30 
(trinta) primeiros dias, com o adicional de 2% (dois 
por cento) por mês subsequente de atraso, além de 
juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.

Salientamos que o vencimento será dia 15 de junho 
do corrente, estando, assim, este Jurídico apto a 
dirimir quaisquer ou eventuais dúvidas em relação a 
obrigatoriedade no pagamento do que acima refere.

FAIXA VALORES

0 A 8 FUNCIONÁRIOS R$ 325,00 (Trezentos e vinte  
e cinco reais)

9 A 16 FUNCIONÁRIOS R$ 585,00 (Quinhentos e 
oitenta e cinco reais)

ACIMA DE 17 FUNCIONÁRIOS R$ 830,00 (Oitocentos e   
trinta reais) 
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COTIDIANO

Nenhum condomínio 
tem autonomia para 
proibir a presença 

de animais de estimação, 
salvo em casos extremos em 
que esses ofereçam perigo 
à comunidade. Afora essa 
situação, condôminos têm 
sim o direito de criarem seus 
pets. Contudo, é necessário 
estar ciente de que a vida na 
coletividade requer normas 
de comportamento e é preciso 
respeitar isso. 
 Listamos abaixo 
8 regras de etiqueta para 
animais de estimação (e 
principalmente seus donos) 
em condomínio:

1) Cães com coleira e 
guia sempre
Não importa o tamanho, raça 
ou nível de agressividade do 
cão: ele precisa estar de coleira 
e ser guiado acompanhado 
pelo seu tutor. Não é porque 
são permitidos no condomínio 
que eles podem transitar 
soltos por onde quiserem, 
existem limites.

2) Sujou e limpou
O correto é não permitir 
que os animais façam suas 
necessidades dentro do 
condomínio. Porém, em se 
tratando de seres irracionais, é 
impossível prever quando isso 
irá ocorrer ou proibi-los. Fezes e 
urina devem ser imediatamente 
limpas pelo dono do animal e 

não por funcionários de limpeza 
do prédio.

3) Jardim não é banheiro
Lugar para passeio é a rua. 
Não se deve permitir que 
cães e gatos ou outros pets 
utilizem o jardim ou caixas 
de areia de playground para 
defecarem ou urinarem. 
Isso é anti-higiênico e pode 
propagar doenças.

4) Trânsito por locais 
adequados

A entrada, circulação e saída 
dos animais devem obedecer 
a regras. Em alguns prédios, 
esse acesso é feito apenas pela 
garagem. O elevador indicado 
para eles é o de serviço.

5) Não imponha o 
contato
Se você chama o elevador 
e ele já está ocupado com 
alguém, aguarde-o sair para 
poder entrar com seu animal. 
Os demais condôminos banir 
o seu pet do condomínio, mas 

também não são obrigados a 
ter contato próximo ele.

6) Controle o barulho
Cães latem, gatos miam, 
pássaros piam, enfim, todos 
os animais emitem sonso. É 
da natureza deles, mas cabe 
ao dono saber controlar o 
nível desses ruídos para não 
incomodar a vizinhança. 

7) Controle a 
agressividade
Nem todos os cães são 

agressivos, porém algumas raças 
são mais predispostas a esse 
comportamento temperamental. 
Se o seu cão for assim, deve-se 
utilizar focinheira como medida 
de segurança.

8) Cuide da saúde do pet
Cartão de vacinação em dia 
e hábitos de higiene devem 
ser rigorosamente mantidos, 
pois animais de estimação 
podem transmitir doenças a 
outros animais ou mesmo a 
moradores

Regras de etiqueta para Pets
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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

DECORAÇÃO

A primeira impressão 
é a que fica. O ditado 
popular pode ser 

aplicado não apenas a pessoas, 
mas também a lugares. No 
caso do condomínio, o hall 
ou recepção é o primeiro 
ambiente com o qual o recém-
chegado se depara, portanto 
podemos dizer que se trata 
do “cartão de visitas” do 
condomínio.
 Seja ele corporativo, 
comercial ou residencial, 
o condomínio é valorizado 
quando essa área se apresenta 
esteticamente agradável e 
aconchegante. E ao contrário 
do que muitos pensam, não 
é preciso gastar fortunas 
para decorar esse ambiente, 
é o que explica a arquiteta 
Mariana Fernandes. 
 “É possível brincar 
com cores e texturas e criar 
um espaço agradável para o 
visitante, o qual transmite uma 

boa imagem do condomínio e 
agrega valor a ele. Uma dica 
é o uso de papéis de parede 
para quebrar a monotonia e 
dar destaque a uma parede 
especial”, afirma. A arquiteta 
assegura que o material é 
durável, de fácil instalação e 
também remoção e pode ser 
usado no hall do prédio.
 “Ainda existe um 
certo mito de que o papel de 
parede é um artigo de luxo 
ou de difícil manutenção, 
mas a realidade atual é outra. 
Uma das queixas é que o 
papel causa mofo, o que não 
é verdade. O que acontece 
é de a parede já ser úmida 
e transferir mofo ao papel”, 
adverte Mariana. Estampas 
sutis e cores neutras como 
o cinza ou amarelo claro são 
indicadas para dialogar com o 
restante da mobília. 
 O uso de espelhos 
é outra dica valiosa. Eles 

ampliam o ambiente, além 
de servir para o visitante 
que passa pelo hall checar 
sua própria imagem. Não 
basta instalar o espelho, é 
preciso também fazer sua 
manutenção, limpando-os 
sempre para evitar manchas, 
oxidações e arranhões. 
 O hall do condomínio 
pode servir em algumas 
situações de sala de espera, 
portanto é interessante 
que haja locais para se 
sentar: sofás ou poltronas, 
p r e f e r e n c i a l m e n t e 
acompanhadas de um 
revisteiro para entreter a 
espera. 
 Para finalizar, a 
arquiteta faz uma observação 
sobre o bom senso na hora 
de decorar esse espaço. “É 
preciso ter em mente que 
se trata de um ambiente de 
uso coletivo, então não é 
aconselhável colocar peças 

de gosto muito particular 
como porta-retratos, 
quadros ou esculturas. 
Outro ponto delicado e um 
pouco polêmico em alguns 
condomínios é a colocação 
de imagens religiosas, 

como imagens católicas 
ou bíblias, uma vez que 
nem todos os condôminos 
seguem a mesma crença. 
A neutralidade deve 
prevalecer em todos os 
aspectos”, alerta a arquiteta.

Hall é cartão de visitas do condomínio
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FINANÇAS

BEM ESTAR

Um dos maiores desafios 
com o qual o síndico 
de condomínio precisa 

lidar é com os atrasos no 
pagamento das taxas de 
contribuição para despesas 
ordinárias e extraordinárias 
coletivas. Considerando que, 
na maioria das vezes, essa 
é a única fonte de renda 
do condomínio, a situação 
financeira se agrava quando 
há inadimplência. 
 Por muito tempo, 
a principal queixa dos 
administradores de 
condomínio era a dificuldade 
em se executar dívidas de 
condôminos e os baixos juros 
de multa para os atrasos, o que 
não exercia pressão suficiente 

para que o pagamento da taxa 
condominial fosse priorizado. 
 No entanto, mudanças 
recentes na legislação 
brasileira vêm mudando 
esse cenário e aos poucos é 
possível perceber uma queda 
nos índices de inadimplência 
em condomínios. Exemplo 
disso: a inadimplência caiu 
19,7% em condomínios na 
cidade de São Paulo, aponta 
balanço da Lello, empresa de 
administração condominial 
com filiais na capital paulista, 
ABC, interior e litoral.
 O índice de 
inadimplência, que representa 
as cotas não pagas há 60 dias 
ou mais depois da data de 
vencimento, foi, em março 

deste ano, de 4,48%. No mesmo 
mês de 2016 a taxa ficou em 
5,58%. Na comparação entre 
o primeiro trimestre de 2017 
com o mesmo período do ano 
passado a inadimplência caiu 
15,6%, passando de 5,63% 
para 4,75% segundo dados da 
administradora.
 Pode-se dizer que isso 
é resultado da entrada em vigor 
do novo Código de Processo 
Civil, em março do ano 
passado, o qual instituiu novo 
modelo de ações de cobrança 
de cotas de condomínio 
em atraso. Elas passaram 
a ser consideradas títulos 
executivos extrajudiciais. A 
citação ao condômino devedor 
pode ser feita por Correio, 

via carta registrada, bastando 
que o porteiro, um familiar 
ou vizinho assine o aviso de 
recebimento.
 A advogada Márcia 
Andrade explica que o 
procedimento foi simplificado 
e agora há mais agilidade 
na cobrança. “Antigamente 
havia mais morosidade, pois a 
ação de cobrança podia levar, 
dependendo do caso, até cinco 
anos para ser executada. Com 
o novo CPC, o condômino 
tem até três dias para fazer 
sua defesa e, caso não o faça 
de maneira satisfatória, a 
Justiça poderá determinar a 
penhora das contas bancárias 
ou do próprio imóvel do 
inadimplente, o que pressiona 

o devedor a quitar sua dívida 
mais rapidamente”, afirma.
 A pesquisa da 
administradora Lello tamabém 
mostra que os inadimplentes 
estão mais interessados e 
dispostos a negociarem seus 
débitos, o que se explicita no 
aumento de 5,15% no número 
de acordos amigáveis firmados 
no primeiro trimestres deste 
ano na comparação a igual 
período de 2016. Houve 14,6 
mil acordos nos três primeiros 
meses deste ano contra 13,8 
mil entre janeiro e março 
do ano passado. O volume 
arrecadado nos acordos 
aumentou 11% nos dois 
períodos, passando de R$ 23,8 
milhões para R$ 26,4 milhões.

A rotina corrida da socieda-
de atual, associada a co-
branças e um certo dese-

quilíbrio emocional são fatores 
que favorecem o  surgimento de 
distúrbios psíquicos que afetam 
a qualidade de vida do indiví-
duo. Um deles é a ansiedade. É 
bastante comum nos sentirmos 
inquietos antes de uma apresen-
tação de um trabalho, uma reu-
nião importante de trabalho ou 
outras atividades cotidianas. 
 Porém, como mensurar 
o que é uma euforia normal e 
o que é uma situação de doen-
ça: Quando deve soar o alerta 

para percebermos que algo está 
passando dos limites? Os trans-
tornos de ansiedade se diferen-
ciam do medo ou da ansiedade 
normais por serem excessivos e 
persistentes, além de frequente-
mente induzidos pelo estresse.
 Abaixo listamos 7 sin-
tomas que servem de alerta:
1) Comer compulsiva-
mente: descontar preocupação 
ou irritabilidade na alimenta-
ção. Além de ser um sintoma 
de ansiedade, pode levar a pro-
blemas gástricos, uma vez que 
em geral se mastiga pouco o 
alimento e o ingere em grande 

quantidade num curto intervalo 
de tempo.
2) Tensão muscular: es-
tar sempre com dores nas cos-
tas, ombros e nuca é também 
sinal de alerta, pois a tensão 
muscular (principalmente na 
região do pescoço) é um dos 
principais sintomas que acom-
panham quadros de ansiedade. 
3) Sono irregular: situa-
ções extremas como episódios 
de insônia ou mesmo, o opos-
to, sono excessivo atrapalham 
a rotina de qualquer pessoa e 
não devem ser encaradas como 
situações banais.

4) Preocupação em ex-
cesso: pessoas ansiosas costu-
mam ver perigo em tudo e se 
preocupam demasiadamente 
com qualquer situação antes 
mesmo dela acontecer. A preo-
cupação excessiva com o futuro 
é sintoma de ansiedade. 
5) Medos irracionais: 
medo de falar em público, medo 
de sofrer um acidente a qual-
quer momento, medo de ser 
agredido e outros medos sem 
nenhuma razão aparente que os 
justifiquem devem ser avalia-
dos. 
6) Perfeccionismo: a 

insistência em estabelecer pa-
drões altos e busca incessante 
em alcançar esses padrões não 
é saudável. Isso está fortemen-
te ligado ao medo de errar e a 
comportamentos de autossabo-
tagem, como a procrastinação.
7) Mau estar físico: pro-
blemas digestivos, tremores, 
cansaço fácil, sensação de falta 
de ar ou asfixia, coração ace-
lerado, suor excessivo, mãos 
frias e suadas, boca seca, ton-
tura, náuseas, calafrios, dentre 
outros sinais físicos devem ser 
investigados e podem ter fundo 
psicológico.

Inadimplência em queda
Atualização da legislação simplificou e agilizou processo de execução de dívidas, inibindo os maus pagadores

7 Sintomas de ansiedade



9Jornal do Sindico | Junho 2017

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

DICAS         

O AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) é 
um documento emitido pelo Corpo de Bombeiros 
certificando que foi feita uma vistoria, na qual 

foi verificado que a edificação possuía as condições 
de segurança contra incêndio previsto pela legislação 
e constantes no processo, estabelecendo um período 
de revalidação. Essa licença precisa ser renovada: a 
periodicidade pode variar de estado para estado, sendo na 
maioria das vezes a validade do documento de cinco anos, 
com exceção das edificações de recepção de público, cujo 
AVCB possui validade de três anos.
 Deve-se contratar um engenheiro legalmente 
habilitado junto a um conselho para fornecer laudo técnico 
que ateste as condições de funcionamento e manutenção 
das medidas de segurança contra incêndio e pânico 
instaladas. O custo para obtenção do laudo também varia 
de acordo com a cidade. Em São Paulo, cada documento 
atualizado sai na faixa de R$ 400 a R$ 600.

Todo condomínio costuma ter um “kit de 
primeiros socorros” para reparos e ajustes na 
estrutura do prédio. Eles costumam conter, além 

das ferramentas comuns, também as elétricas, como é 
o caso da furadeira, parafusadeiras, lixadeiras etc. As 
ferramentas elétricas podem causar diversos tipos de 
acidentes em diferentes níveis de gravidade e todos 
eles podem ser evitados através de práticas comuns, 
com orientações simples.
 Os EPIs são Equipamentos de Proteção Individual 
e são característicos por proteger o corpo de uma 
pessoa no intuito de reduzir ou erradicar qualquer mal 
proveniente de um acidente de trabalho ou mal-uso das 
ferramentas. Entre os mais conhecidos EPIs do mercado 
estão os capacetes, máscaras, luvas, botas, macacões, 
aventais, óculos e protetores auriculares. Outra prática 
considerada banal, mas que não deve ser ignorada, é a 
leitura dos manuais de instruções de um produto.

A procura por seguros que acobertem danos às 
residências tem sido cada vez maior. Os seguros 
já são obrigatórios em muitos condomínios, 

entretanto, nem sempre o plano escolhido é o mais 
completo e, por isso, muitos moradores optam por 
fazer um seguro individualizado, principalmente 
em se tratando de condomínios horizontais, nos 
quais várias casas independentes ocupam uma área 
cercada. 
 Dentre os benefícios de contar com 
os serviços de um seguro patrimonial está o 
atendimento 24h geralmente prestado pela maioria 
das seguradoras. Emergências como chaveiro, 
substituição de telhas, problemas com a caixa d’água, 
desentupimento, reparos nas redes hidráulica e 
elétrica, são as mais comuns e oferecidas pelas 
seguradoras.

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros Manejo de ferramentas elétricas Seguro residencial
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 Na Hora da compra 
de um imóvel, os futuros 
proprietários devem ter 
em mente a diferença 
entre área útil e área 
total para que, após o 
recebimento das chaves, 
ele perceba que o espaço 
adquirido não atende às 
necessidades da família. 
Construtoras utilizam-se 
de diversos recursos para 
dirimir dúvidas antes da 
assinatura do contrato

 As plantas de 
imóveis apresentadas nos 
estandes de vendas de 
construtoras e imobiliárias 
são lindas, coloridas 
e chamam a atenção 
de qualquer pessoa 
interessada em adquirir um 
apartamento, em regime 
condominial. Mas o encanto 
desfaze-se assim que o 
novo proprietário recebe as 
chaves e inicia o processo 
de instalação, pois ele 
percebe que a área do 
apartamento é menor que 
a imaginada e que não dá 
para abrigar, comodamente, 
toda a família e os móveis. 
Isto acontece com muita 
freqüência devido à falta 

de conhecimento, por parte 
do comprador, dos vários 
conceitos de área utilizados 
pelas construtoras 
e incorporadoras, 
principalmente área total 
e área comum, que, a 
principio, podem parecer 
sinônimas, mas não são.
 C o m p r e e n d e - s e 
por área útil todo o espaço 
localizado da porta da casa 
ou apartamento para dentro. 
Ou seja, toda sua dimensão, 
incluindo o espaço 
ocupado pelas paredes 
internas e externas, que 
fazem divisa com as áreas 
comuns, alem das vagas de 
garagem. A área ocupada 
pelas divisórias entre as 
duas unidades é repartida 
igualmente entre elas e este 
espaço, denominado “útil”, 
que no jargão imobiliário 
também denominado de 
“privativo”, está previsto 
pela NRB 12.721, a norma 
técnica brasileira que 
trata das normas técnicas 
imobiliárias.
 Já o termo área total 
refere-se à somatória do 
espaço útil, da vaga – ou 
vagas da garagem, mais 
a conta de participação 

do apartamento nas 
áreas comuns do 
empreendimento. No 
conceito de área comum 
estão incluídos jardins, 
salão de festa e de jogos, 
piscinas, quadras de 
esportes, churrasqueira, 
playground, dentre outros, 
alem de halls, escadas, 
caixa de água, casa de 
maquinas dos elevadores 
e área de circulação dos 
carros nas garagens. Esta 
somatória é dividida 
proporcionalmente para 
cada unidade, ou seja, sua 
quota-parte. Isto significa 
que o novo comprador 
divide com outros o direito 
de usufruir de áreas que 
pertencem também a 
outros, e a função do sindico 
é exatamente administrar 
tais áreas que pertencem 
também a outros, e a função 
do sindico é exatamente 
administrar tais áreas, para 
que o nível de conservação 
e manutenção seja 
preservado e valorizado, 
tanto quanto a parte 
privada.
 A l g u m a s 
incorporadoras têm 
investido em matérias 

informativos, incluindo 
plantas das unidades e 
das áreas comuns, alem 
de recursos visuais, 
como a ambientação de 
ambientes para facilitar 
o atendimento, apesar 
dos altos custos que uma 
decoração de ambientes 
acarreta para o orçamento 
do projeto. Por isso, este 
recurso só é compensador 
quando o prédio a ser 
construído contar com 
mais de 200 apartamentos. 
Existem também recursos 
computadorizados, com 
plantas em três dimensões, 
onde o comprador pode, 
virtualmente, ter idéia dos 
espaços do imóvel que está 
adquirindo. 

Mudanças

 Apesar de estarem 
tão bem definidos, pelo 
menos nas normas 
técnicas de construção, 
os conceitos de área útil 
e área total encontraram-
se em mudanças nos 
últimos anos no Brasil, 
pois os compradores só 
se preocupavam com as 
informações das áreas 

internas, quarto, salas, 
cozinha, banheiros, mas hoje 
as exigências são grandes 
quanto às áreas comuns, 
principalmente quando 
há crianças na família. 
Isto porque o conceito de 
condomínios residenciais 
tem mudado muito nos 
últimos anos, já que a eles 
foram incorporados novos 
itens que anteriormente 
eram restritos a alguns 
prédios.
 Hoje, porém, 
é comum encontrar 
condomínios investindo 
em áreas de lazer e 
serviços, como central de 
congelados, serviço de 
mensageiro, lavanderia, 
apenas para citar alguns. 
Por isso, os condôminos 
têm de estar atentos para 
não abrirem mão de áreas 
indispensáveis à sua família, 
para nelas serem instalados 
outros equipamentos. Nem 
todos saem ganhando com 
estas alterações.

Jornalista e colaboradora 
do Jornal do Sindico

REPETECO -  *Andréa Mattos

Área total e área útil: sutis diferenças
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PORTARIA INTELIGENTE: UMA TECNOLOGIA PARA ECONOMIZAR EM TEMPOS DE CRISE

Serviço possibilita 
redução de 20 a 30% 
na taxa condominial e 

reforça a segurança. Servis 
Segurança é pioneira em 
Portaria Inteligente no 
Estado. 
  Já imaginou uma 
portaria sem porteiro 
presente? Já imaginou 
reduzir os custos com 
portaria no condomínio 
e contar com um serviço 
moderno e seguro? Esse 
serviço existe, chamado de 
Portaria Inteligente.
  Empresas de todo 
o mundo tem buscado 
alternativas para a crise 
econômica e na área de 
segurança não é diferente. 
Foi o que fez a Servis 
Segurança, ao lançar um 
serviço que pode gerar 
até 50% de economia 
no serviço de portaria 
e, consequentemente, 
redução no valor do 
condomínio. "A Portaria 

Inteligente funciona 
através de uma central 
que atua 24h por dia, com 
profissionais treinados, 
que fazem o monitoramento 
e a gerência do serviço de 
forma remota. Vale destacar 
que todos os áudios e 
vídeos ficam gravados, 
permitindo registrar 
todas as conversas entre a 
portaria e os moradores, 
visitantes e prestadores 
de serviços", comenta o 
diretor da Servis, Gilberto 
Dias.
 
Como funciona?
 O morador utiliza 
um controle de acesso e 
assim consegue passagem 
rápida e fácil na portaria. 
Além disso, ele possui 
um controle de garagem 
anti-clonagem, que é 
identificado e permite 
entrada e saídas rápidas. 
Todas as movimentações 
na portaria e portões 

são monitorados pela 
central da Servis através 
de câmeras. "Qualquer 
movimentação estranha 
ou fora dos padrões de 
segurança é detectada 
pelos profissionais, que são 
treinados para esse tipo 
de situação. Além disso, 
o próprio morador, caso 
identifique uma situação 
de risco, pode acionar a 
Servis (pânico silencioso) 
através do controle. 
Viaturas bem localizadas 
e distribuídas pela cidade 
vão se deslocar de imediato 
até o condomínio", conta 
Gilberto.
  Já o visitante quando 
chega à entrada do 
condomínio aciona o 
interfone. Na mesma 
hora um sinal é enviado 
do condomínio para a 
central de atendimento, 
onde um atendente fala 
com o visitante e o vê pelo 
circuito de câmeras. Em 

seguida, o atendente entra 
em contato com o morador, 
possibilitando que ele fale 
com o visitante mesmo 
fora de casa, por meio de 
uma conferência. O próprio 
morador autoriza ou não a 
entrada.
 
Economia
 Para manter uma 
portaria convencional 
funcionando 24 horas 
são necessários, no 
mínimo, 4 funcionários, 
cumprindo uma escala 
12h por 36h. Além dos 
salários, os moradores 
arcam com todos os 
impostos e encargos 
dessas contratações e 
correm o risco de faltas dos 
funcionários, licenças etc.
 Os moradores dos 
prédios que utilizam o 
serviço podem contar 
com uma economia de 
até 50% nas despesas da 
portaria do residenciais 

e consequentemente uma 
redução de 20% a 30% 
na taxa do condomínio. 
Dessa forma, o serviço 
barateia os custos e reduz 
a inadimplência.
  Segundo empresas 
administradoras de 
condomínios, antes da 
crise a inadimplência nos 
condomínios de Fortaleza 
era de 10%, em média. 
Contudo, no último 
trimestre há casos em que 
o índice chega a 25%.
 
Sobre a Servis:
 Com mais de 40 anos 
de existência e presente 
em 8 estados do país, a 
Servis Segurança constrói 
até hoje uma história 
de sucesso baseada  na 
ética. A empresa gera 
mais de 8 mil empregos 
e conta com profissionais 
competentes que atuam 
para garantir um serviço 
de qualidade.
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PALAVRA CRUZADA HORÓSCOPO

SUDOKU SOLUÇÕES
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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
dia 3, 15h40

10 26.05.2017SEXTA-FEIRA
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PALAVRAS CRUZADAS FRASES

SUDOKU SOLUÇÕES

LEE IACOCCA
administrador americano, 92 anos

Estamos sempre de
frente para grandes
oportunidades
disfarçadas
de problemas
insolúveis.

ÁRIES
21/3 - 20/4

Ideias semutilidade precisamser
desconsideradas, pois atrapalha-
riamo andamento de tudo que já
foi feito. Novos voos, só depois
das realizações.

HORÓSCOPO POR ZANDER CATTA PRETA

TOURO
21/4 - 20/5

Amelhormaneira de superar as
limitações que se apresentaram
édar o chute inicial emalgo com-
pletamente diferente, para tudo
mudar por si só. Inove e ouse!

GÊMEOS
21/5 - 20/6

Oque importa é que as discór-
dias sejam superadas e todas as
pessoas possamvoltar à dimen-
são emque elas têmmuitomais
emcomumque emdesacordo.

CÂNCER
21/6 - 21/7

Qualquer aceno que fizer para
compartilhar suas dores chamará
atenção de alguémque poderá
ajudá-lo.Mas é preciso chamar
a atenção para si sempre.

LEÃO
22/7 - 22/8

Assuma funções, cumpra tarefas
que estejam sob sua responsabi-
lidade, procure não se desviar
ou perder o foco comassuntos
que pareçamsedutores.

VIRGEM
23/8 - 22/9

Para arbitrar umconflito é neces-
sário o uso contínuo da isenção.
Caso contrário, o que se vê é um
exercício de poder, da autoridade,
e não do julgamento.

LIBRA
23/9 • 22/10

Nem tudo que se pensa pode ser
dito,mas a alma encontrará
modo de compartilhar com
alguémsuas inquietações que
permanecememsilêncio.

ESCORPIÃO
23/10 • 21/11

Você precisa de gente disposta a
colaborar no seu trabalho – e não
porque as pessoas careçamde
qualidade,mas porque omundo
anda dispersivo demais.

SAGITÁRIO
22/11 • 21/12

Há vida alémdas discórdias e ela
se dá através das tarefas e obri-
gações que precisamser cumpri-
das. Não tente resolver todos os
problemas domundo.

CAPRICÓRNIO
22/12 • 20/1

Pedindo ajuda, você a receberá,
mas precisa permitir que a pes-
soa faça as coisas do jeito dela
– que pode sermuito diferente
do seu jeito de fazer.

AQUÁRIO
21/1 • 19/2

Desintegre as ilusões: só isso
fará comque você progrida
semse atrasar no caminho.
Uma ilusão serve para nos
dar alívio ou prazer temporários.

PEIXES
20/2 • 20/3

Os problemas das pessoas próxi-
mas são seus problemas tam-
bém; afinal,mesmoque você
se esforce para tomar distância,
omundo subjetivo é umsó.

FASESDALUA
MAIO DE 2017

Cheia
dia 10, 18h43

Minguante
dia 18, 21h35

Nova
dia 25, 16h46
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www.destakjornal.com.brPASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS FRASES

SUDOKU SOLUÇÕES

LEE IACOCCA
administrador americano, 92 anos

Estamos sempre de
frente para grandes
oportunidades
disfarçadas
de problemas
insolúveis.

ÁRIES
21/3 - 20/4

Ideias semutilidade precisamser
desconsideradas, pois atrapalha-
riamo andamento de tudo que já
foi feito. Novos voos, só depois
das realizações.

HORÓSCOPO POR ZANDER CATTA PRETA

TOURO
21/4 - 20/5

Amelhormaneira de superar as
limitações que se apresentaram
édar o chute inicial emalgo com-
pletamente diferente, para tudo
mudar por si só. Inove e ouse!

GÊMEOS
21/5 - 20/6

Oque importa é que as discór-
dias sejam superadas e todas as
pessoas possamvoltar à dimen-
são emque elas têmmuitomais
emcomumque emdesacordo.

CÂNCER
21/6 - 21/7

Qualquer aceno que fizer para
compartilhar suas dores chamará
atenção de alguémque poderá
ajudá-lo.Mas é preciso chamar
a atenção para si sempre.

LEÃO
22/7 - 22/8

Assuma funções, cumpra tarefas
que estejam sob sua responsabi-
lidade, procure não se desviar
ou perder o foco comassuntos
que pareçamsedutores.

VIRGEM
23/8 - 22/9

Para arbitrar umconflito é neces-
sário o uso contínuo da isenção.
Caso contrário, o que se vê é um
exercício de poder, da autoridade,
e não do julgamento.

LIBRA
23/9 • 22/10

Nem tudo que se pensa pode ser
dito,mas a alma encontrará
modo de compartilhar com
alguémsuas inquietações que
permanecememsilêncio.

ESCORPIÃO
23/10 • 21/11

Você precisa de gente disposta a
colaborar no seu trabalho – e não
porque as pessoas careçamde
qualidade,mas porque omundo
anda dispersivo demais.

SAGITÁRIO
22/11 • 21/12

Há vida alémdas discórdias e ela
se dá através das tarefas e obri-
gações que precisamser cumpri-
das. Não tente resolver todos os
problemas domundo.

CAPRICÓRNIO
22/12 • 20/1

Pedindo ajuda, você a receberá,
mas precisa permitir que a pes-
soa faça as coisas do jeito dela
– que pode sermuito diferente
do seu jeito de fazer.

AQUÁRIO
21/1 • 19/2

Desintegre as ilusões: só isso
fará comque você progrida
semse atrasar no caminho.
Uma ilusão serve para nos
dar alívio ou prazer temporários.

PEIXES
20/2 • 20/3

Os problemas das pessoas próxi-
mas são seus problemas tam-
bém; afinal,mesmoque você
se esforce para tomar distância,
omundo subjetivo é umsó.

FASESDALUA
MAIO DE 2017

Cheia
dia 10, 18h43

Minguante
dia 18, 21h35

Nova
dia 25, 16h46

Crescente
dia 2, 23h48
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ASSESSORIA JURÍDICA

ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

CONSTRUÇÃO E REFORMA
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EXTINTORES RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

ELEVADORES

INSPEÇÃO PREDIAL

CONTABILIDADE
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SEGURANÇA SEGURANÇASEGURANÇA

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
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