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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
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Indicadores Econômicos
mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 Ano 12 meses

Poupança antiga (1)
Poupança (2)
TR*
TJLP
FGTS (3)
SELIC - Déb Fed (4)
UPC ***
UFESP
UFM
Salário Mínimo
Salário Mínimo SP (5)
UFIR (6)

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(R$)
(R$)
(R$)
(R$)
(R$)

0,6302
0,6302
0,1296
0,46

0,3765
1,01
22,55

---
---

788,00
905,00

0,6079
0,6079
0,1074
0,45

0,3543
0,95
22,60

---
---

788,00
905,00

0,6159
0,6159
0,1153
0,50

0,3622
0,99
22,60

---
---

788,00
905,00

0,6822
0,6822
0,1813
0,49

0,4284
1,03
22,60

---
---

788,00
905,00

3,70
3,70
0,6 4
2,85
2,14
5,91
0,49
---
---

8,84
---
---

7,39
7,39
1,15
5,45
4,19
11,84
0,89
18,44
108,66
8,84
---
---

Que o perfil do síndico de condomínio 
tem mudado nos últimos anos, isso 
todos nós sabemos. Mas a novidade, 

visível em todo o país, é também o anseio 
dos condôminos em promoverem uma 
maior rotatividade em seus prédios, 
elegendo pessoas diferentes a cada votação, 
o que diminui as taxas de reeleições. 
  Antigamente era comum vermos 
indivíduos que se perpetuavam no cargo 
de síndico, concentrando em si toda a 
autoridade e exercendo essa função por 
muitos anos, o que vem a contrariar à própria 
legislação brasileira, a qual determina um 
mandato máximo de dois anos.
 Uma recente pesquisa de uma 
grande administradora de condomínios da 
cidade de São Paulo revelou essa tendência 
por mais “sangue novo”: De janeiro a 
abril 35% dos condomínios elegeram 
síndicos novos, contra 30% em 2015, o que 

representa aumento de 16,6% em relação 
aos 30% de 2015. Em 2016, 31% dos 
síndicos foram eleitos pela primeira vez. O 
índice médio de reeleição de síndicos nos 
condomínios de São Paulo foi de 70% nos 
últimos 15 anos. Antes disso, era de 90%. 
Neste ano, ficou em 65%, o que demonstra 
- mais uma vez - a quebra de paradigmas.
 O cargo de síndico é o de maior 
responsabilidade dentro do corpo 
administrativo do condomínio, mas não é o 
único. O Código Civil prevê a possibilidade 
de existência de um Conselho Fiscal, o qual 
nem sempre é implantado nos condomínios, 
pois não é obrigatório tê-lo. 
 Em nossa matéria de “Finanças” 
abordaremos um pouco melhor a relação 
dos conselheiros com o síndico, bem 
como suas competências e atribuições. 
Respondemos a algumas perguntas 
frequentes sobre esse órgão facultativo 

dentro do condomínio. Confira e tire suas 
próprias conclusões. 
 No mês de férias escolares, nossa 
matéria especial traz uma ideia bacana 
que pode ser implementada em prédios 
com muitas crianças. Com mais tempo 
livre, elas tendem a ocupar mais as áreas 
comuns do condomínio e, caso não haja 
uma supervisão adequada, isso pode trazer 
perturbações à rotina do prédio ou até 
mesmo acidentes. A montagem de uma 
espécie de colônia de férias com auxilio de 
recreadores é uma alternativa prática para 
proporcionar o máximo de diversão com 
segurança aos pequenos condôminos. 
 Esses e outros assuntos 
relacionados ao universo dos condomínios 
você encontra no Jornal do Síndico. Faça 
uma agradável leitura!

Os editores

ANUNCIE:
(85) 3214.4972
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DICAS         

Tanto o piso chamado laminado quanto o vinílico 
são pisos do tipo laminado, pois - como o próprio 
nome sugere -  ambos são formados em camadas 

ou “lâminas”. Existem basicamente duas linhas de pisos 
laminados: pisos laminados de madeira (cuja principal 
característica do produto é ser de madeira natural 
revestida com verniz) e pisos laminados de alto tráfego 
(bastante resistentes ao desgaste, sendo fabricados com 
base em micropartículas de madeira prensadas em alta 
densidade, revestidas com papel decorativo nos mais 
variados padrões).
 Os dois tipos de laminados são de fácil instalação, 
limpeza e antialérgicos, apresentando considerável 
resistência à luz solar, riscos, manchas e brasas de cigarros, 
o que os tornam excelentes opções de piso tanto para 
ambientes residenciais quanto corporativos, que recebem 
maior fluxo de pessoas. A Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) possui normas que classificam 
os revestimentos de pisos laminados para uso doméstico 
e comercial, cada qual com níveis de tráfego baixo, médio 
e alto. Antes de realizar a instalação, é importante buscar 
essas informações para fazer a escolha mais adequada, de 
acordo com o tráfego previsto para a área.

Um problema bastante comum durante a 
realização de obras de um imóvel é o de 
se deparar com profissionais que recebem 

seu dinheiro e depois abandonam a obra, o que 
causa um grande transtorno e atraso. A dica para 
contornar isso é sempre pagar os profissionais 
depois que o serviço for executado, por medição. 
O modelo pagamento não é incomum e deve estar 
descrito no contrato. 
 Por exemplo: se o gesseiro cobrou R$ 
25.000,00 para trocar o teto do salão de festas 
do prédio, que possui 250 m², ele está cobrando 
R$ 200,00 por metro quadrado. Portanto, se o 
profissional conseguir trocar 20 m² por dia de 
piso, em uma semana ele deverá ter cumprido 100 
m² do trabalho, ou o equivalente a um terço do 
serviço completado. Portanto, é somente ao final 
da semana (e com as devidas medições do serviço) 
que você pagará os R$ 10 mil devidos.

O seguro é um investimento primordial 
para o condomínio, pois é a garantia de 
ressarcimento em caso de imprevistos. Além 

do mais, sua contratação é obrigatória por lei, 
segundo artigo 1.346 do Código Civil (a contratação 
do primeiro seguro deve ser realizada, no máximo, 
até 120 dias da concessão do Habite-se). Portanto, 
ao invés de contar com a sorte, deve-se buscar 
fazer um seguro que melhor se adequa à realidade 
e às necessidades de cada condomínio. 
 É obrigatório que o seguro cubra toda a 
edificação contra o risco de incêndio ou outro 
evento qualquer, que possa causar destruição total 
ou parcial das instalações seguradas. A renovação 
da apólice de seguro é de responsabilidade 
do síndico e é ele quem responde ativa e 
passivamente, em juízo ou fora dele, por qualquer 
inadequação ou insuficiência no contrato do 
seguro condominial.

Piso laminado

Mão de obra em reformas Seguro patrimonial
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Sangue novo na gestão dos condomínios
Gestão de prédios por novos síndicos cresce 16% em SP, resto do país segue 

mesma tendência

Se sua concepção de um síndico ainda 

é a daquele senhor acima de 60 

anos, homem, casado, classe média, 

geralmente aposentado, e, por isso, com muito 

tempo livre para tratar dos assuntos do prédio, 

está na hora de mudar seus parâmetros. O 

perfil das pessoas que assumem a gestão de 

um condomínio vem acompanhando também 

mudanças ocorridas na sociedade e hoje não 

segue mais um padrão. 

 Nas últimas décadas, a mulher vem 

ganhando vez e voz, vencendo aos poucos o 

machismo que ainda perdura no país. Essa 

transição se deu não apenas no mercado de 

trabalho, mas também nas suas relações mais 

particulares, o que inclui a administração do 

condomínio. O cargo de síndica é cada vez 

mais ocupado por elas. 

 A faixa etária também não é mais a 

mesma. Os condôminos mais jovens passarm 

a demonstrar mais interesse pela gestão e 

também são um grupo representativo à frente 

de vários condomínios pelo Brasil. Muitos 

vivem sozinhos e são solteiros, o que consiste 

em mais uma mudança no padrão do perfil 

dos síndicos de antigamente. 

 Se tal transição promoveu mudanças 

para melhor ou pior, não é possível se obter 

uma resposta concreta. A realidade de cada 

condomínio é diferente em suas vantagens 

e deficiências, o que torna a experiência da 

sindicância única em cada caso. 

 Porém, o que há de certo para se afirmar 

é que aos poucos os próprios condôminos 

estão em busca de perfis diferentes a quem 

confiar os cuidados do condomínio, inclusive 

- por vezes - recorrendo a um profissional, ao 

invés de nomear um morador. 

 Essa busca por “sangue novo” e renovação, 

também se expressa nos índices de reeleição. 

Em tempos não muito distantes, a reeleição 

do síndico era tida como um rito praticamente 

obrigatório, hoje já não o é. 

Pela primeira vez em muitos anos houve 

crescimento do número de síndicos que se 

elegem para exercer o primeiro mandato 

no cargo na cidade de São Paulo. É o que 

aponta levantamento da administradora 

de condomínios Lello, com base em 1,9 mil 

empreendimentos residenciais onde vivem 

cerca de 800 mil pessoas.

 De janeiro a abril 35% dos condomínios 

elegeram síndicos novos, contra 30% em 

2015, o que representa aumento de 16,6% 

em relação aos 30% de 2015. Em 2016, 31% 

dos síndicos foram eleitos pela primeira vez. 

O índice médio de reeleição de síndicos nos 

condomínios de São Paulo foi de 70% nos 

últimos 15 anos. Antes disso, era de 90%, 

segundo a Lello. Neste ano, ficou em 65%, o 

que demonstra - mais uma vez - a quebra de 

paradigmas.

SEU CONDOMÍNIO -  (Redação com Assessoria)

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) 



6 Julho 2017 | Jornal do Sindico

REPETECO -  *Andréa Mattos

A diminuição da água 
disponível, nos 
próximos anos, vai 

exigir que os condomínios, 
shoppings centers e outros 
grandes estabelecimentos 
adotem novos sistemas 
para otimizar o uso. O 
aproveitamento da água das 
chuvas já é uma realidade 
em muitos condomínios, com 
grande sucesso, com a coleta 
e armazenamento de água de 
chuva para uso em lavagens 
de pisos, carros e irrigação de 
jardins. O seu funcionamento 
se dá a partir da coleta de 
água pelas calhas no telhado 
do prédio, e armazenada em 
uma cisterna no térreo ou 
subsolo. Para fazer chegar 
esta água  às torneiras do 
térreo e subsolo, instala-se 
um sistema de recalque (boba 

d’água e encanamento).
 Já foram implantados 
estes processos algumas 
inovações, que produzem 
uma água de melhor 
qualidade, como a instalação 
de equipamentos que filtram 
a água coletada, mas este 
procedimento é opcional, 
que não compromete o uso 
da água, pois ela não está 
recomendada para o uso 
domestico. Alguns cuidados 
porem, devem ser tomados, 
antes e depois da instalação 
dos equipamentos. O telhado 
concentra grandes impurezas, 
principalmente quando há um 
longo período de escassez de 
chuva, exigindo sempre uma 
limpeza profunda.
 O reservatório 
também pode ser um risco 
para a saúde dos moradores 

e funcionários caso não 
adote uma manutenção 
periódica de limpeza e 
conservação. A construção 
de um reservatório para a 
capacitação da água da chuva 
necessita de um sistema de 
recalque, deve ter um projeto 
de engenharia para que não 
desperte riscos de saúde e 
acidentes.

Vantagens
 
 Tanto no Brasil 
quanto na Europa, o sistema 
de captação de água de 
chuva já é bastante utilizado 
com o sucesso, provando 
que o investimento garante 
economia e vantagens, além, 
é claro, de proporcionar 
benefícios para toda a 
localidade, já que diminui a 

probabilidade de enchentes. 
Em Florianópolis (SC) e São 
Paulo (SP), já há projetos de 
lei para tornar obrigatório 
o aproveitamento das águas 
de chuva em edifícios. Um 
shopping paulista, por 
exemplo, economiza cerca de 
7 mil m de água. Em media, 
o custo para condomínio 
está em torno de R$ 6 mil, 
incluindo equipamentos e 
tanque de 3 mil litros.

Reuso de água

 Alem da captação de 
água de chuva, os condomínios 
também podem optar pelo 
sistema de reuso de água. Trata-
se da implementação de uma 
pequena estação de tratamento 
de águas de uso “nobre” (banho 
e pias) para neutralização em 

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

Jornalista e colaboradora do 
Jornal do Sindico

Água de chuva em jardins e garagens
A água terminou-se um bem raro, caro e de luxo até, em alguns países, devido, principalmente, ao grande desperdício que se assistiu 
nos últimos anos. Agora, o racionamento e a implantação de medidas de economia já não garante o abastecimento nas residências. 

A captação de água de chuva é uma alternativa para tornar a água mais acessível.
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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

ADMINISTRAÇÃO

A folha de pagamento 
de funcionários é a 
despesa responsável 

por absorver parcela 
substancial dos rendimentos 
mensais do condomínio. 
Além do salário pago ao 
trabalhador, o empregador 
arca com diversos encargos 
previstos na legislação 
trabalhista brasileira. 
O conhecimento dessas 
obrigações é fundamental 
para evitar processos e 
litígios jurídicos. 
 O síndico do 
condomínio não precisa 
ser necessariamente um 
advogado ou expert em 
Direito, mas saber o básico 
ajuda muito na administração 
do condomínio. Abaixo 
listamos 5 direitos 
trabalhistas que devem ser de 
conhecidos:

1) ADICIONAL NOTURNO 
Esse é de interesse dos 

condomínios que empregam 
porteiros, vigilantes e outros 
profissionais no período que 
vai das 22 às 5 horas. A esses 
é devido o pagamento de 
adicional mínimo de salário 
na fração de 20% do valor 
pago pelo trabalho realizado 
em período diurno, podendo 
ser superior por força de 
acordo ou convenção coletiva 
da categoria.

2) JORNADA DE TRABALHO 
Salvo contratos específicos, 
considera-se a duração da 
jornada de trabalho normal 
sendo de 8 horas diárias e 44 
horas semanais. Há tolerância 
legal para a ultrapassagem 
desse limite, porém é 
necessário o pagamento das 
horas extraordinárias com o 
acréscimo mínimo de 50%, 
podendo ser estabelecido 
percentual maior mediante 
contrato de trabalho e acordos 
coletivos da categoria.

3) PAUSA PARA INTERVALO
Durante a jornada de trabalho, 
o funcionário que trabalha 
mais de 4 horas diárias 
tem direito a um período 
de descanso e refeição. 
Para os trabalhadores que 
excederem as 4 horas, é 
previsto um intervalo de 15 
minutos. Para as jornadas 
de que ultrapassam 6 horas, 
o intervalo deverá ser de no 
mínimo 1 hora e no máximo de 
2 horas. O desrespeito a esse 
direito acarreta o pagamento 
de 1 hora extra, com adicional 
de no mínimo 50%.

4) FUNCIONÁRIA GESTANTE
A funcionária que se encontra 
em período de gestação 
tem garantida por Lei a 
estabilidade provisória no 
emprego desde a confirmação 
da gravidez até 5 meses 
após o parto, ainda que 
a concepção da gravidez 
tenha ocorrido durante o 

contrato de experiência ou 
aviso prévio. Durante esse 
período ela não pode ser 
demitida. A estabilidade se 
estende à pessoa que detiver 
a guarda do filho no caso de 
falecimento da genitora.

5) ACIDENTE DE TRABALHO
É obrigação do empregador 
fornecer e fiscalizar o 
uso dos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI). 

Caso ocorra algum acidente 
laboral, o funcionário 
acidentado tem a garantia 
de que não será demitido 
do emprego no período de 
12 meses após o término 
do auxílio-doença. As 
doenças comprovadamente 
decorrentes do exercício da 
atividade profissional são 
equiparadas ao acidente 
de trabalho para fins da 
estabilidade provisória.

5 Direitos trabalhistas que o síndico deve conhecer
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LEGISLAÇÃO -  (Redação com STF)

RODRIGO KARPAT

A o rejeitar o recurso 
de uma construtora 
que é proprietária 

de 187 unidades de um 
conjunto habitacional, 
os ministros da Terceira 
Turma do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) 
julgaram procedente 
que o pagamento da taxa 
condominial pelo inquilino 
seja redirecionado para 
a administradora de 
condomínios (credor 
originário) sem que isso 
configure ilegalidade em 
relação aos direitos do 
proprietário do imóvel.

 Eles reconheceram a 
legalidade da medida imposta, 
de forma a garantir que os 
valores pagos pelos inquilinos 
cheguem até a administradora 
de condomínio para que 
esta arque com as despesas 
condominiais. Isso tudo 
teve início quando a 
administradora se sentiu 
lesada, uma vez que os valores 
pagos pelos condôminos 
não chegavam a ela e sim à 
construtora, apenas. 
 O atraso no repasse 
desse dinheiro chegou a 
acumular um débito de 
aproximadamente R$ 500 

mil em prestações vencidas, 
que deveriam ser pagos 
pela construtora para a 
administradora para que 
essa arcasse com as despesas 
do edifício, até mesmo as 
mais básicas como água e 
luz.
 O pedido da 
administradora foi acolhido 
em antecipação de tutela. O 
juízo competente determinou 
que os inquilinos pagassem 
o condomínio diretamente 
à administradora, em vez 
de entregar os valores à 
construtora. O fundamento 
utilizado foi a garantia de 

que os valores pagos fossem 
efetivamente utilizados 
para quitar as despesas 
condominiais, o que 
permitiria afastar a obrigação 
que geralmente recai sobre o 
proprietário do imóvel.
 O ministro relator 
do caso, Moura Ribeiro, 
lembrou que a inadimplência 
da construtora, dona de 35% 
das unidades, põe em risco 
a manutenção dos serviços 
condominiais. Para ele, 
o caráter propter rem da 
obrigação (que recai sobre 
uma pessoa por força de 
determinado direito real) foi 

devidamente interpretado 
pelo juízo competente, 
justificando a medida adotada 
mesmo sem a prévia anuência 
do proprietário do imóvel.
  O ministro destacou 
que os locatários não foram 
incluídos no polo passivo da 
demanda pois não possuem 
pertinência subjetiva para 
a lide. A questão, segundo 
o ministro, é a utilização de 
instrumentos processuais 
legítimos para garantir o 
cumprimento da obrigação 
ou seu resultado prático 
equivalente, o que foi 
assegurado no caso.

O sindico é o responsável 
legal do condomínio, 
tal posição lhe confere 

poderes para exercer as ativi-
dades executivas inerentes a 
gestão, mas também traz obri-
gações e deveres funcionais. 
Dentre as obrigações deve o 
síndico “ cumprir e fazer cum-
prir a convenção, o regimento 
interno e as determinações da 
assembleia;” Art. 1.348, IV Có-
digo Civil.
 As assembleias são 
norteadoras para a vida em 
condomínio e suas decisões 
são soberanas, o que for deci-
dido ali deve ser seguido, des-
de que as formalidades legais 
para a convocação tenham 
sido seguidas, que os assuntos 
levados à tona tenham feito 
parte da ordem do dia e que as 
decisões não contrariem a lei. 
Porém, isso não acarreta em 
dizer que tais decisões toma-
das em assembleia não podem 
ser modificadas ou reavalia-
das. 
 Uma nova assembleia 
pode rever o posicionamento 

da assembleia anterior, mas 
tal medida pode trazer o de-
ver de indenizar caso traga 
algum prejuízo a quem quer 
que seja. 
 Podemos dizer que 
uma assembleia que trouxe 
um assunto em pauta, pode 
em outro momento rediscutir 
o mesmo assunto e revogar a 
decisão anteriormente toma-
da, sempre tendo em vista o 
interesse coletivo do condo-
mínio. Tal situação ocorre por 
exemplo: Se em determinado 
momento a deliberação foi 
tomada com base em alguma 
informação errada e por isso 
deve rever o que foi delibera-
do anteriormente, por mudan-
ça de entendimento da situa-
ção anterior ou ainda pelo fato 
de em determinado momento 
em que uma decisão foi toma-
da,  não existia uma informa-
ção técnica e por isso o Corpo 
Diretivo ou o Síndico decidiu 
trazer novamente algum as-
sunto para rediscussão.
 Mesmo que a rediscus-
são seja pertinente, se trouxer 

algum prejuízo, a situação 
poderá acarretar em perdas 
e danos em favor de quem te-
nha sido prejudicado em fun-
ção de uma rediscussão, como 
por exemplo: na autorização 
de fechamento de sacada de 
uma forma, e após a  consulta 
de um arquiteto verificou-se 
que perante a prefeitura tal fe-
chamento deveria ser feito de 
outra forma, porém, algumas 
unidade já haviam modificado 
da forma inicialmente suge-
rida, isso gerou um dano que 
deve ser suportado pelo con-
domínio. 
 Na lição De Biasi Ru-
ggiero:  *“ A resolução da as-
sembleia geral não cria direito 
adquirido, podendo ser torna-
da insubsistente por resolução 
posterior. É evidente que há 
casos em que, pela sua pecu-
liaridade, essa revogação gera 
perdas e danos. A revogabili-
dade das deliberações da as-
sembleia, assim como a altera-
bilidade da convenção, integra 
o direito de propriedade.” 
 “As deliberações são 

eficazes até que sejam anula-
das judicialmente ou alteradas 
por outra assembleia, a menos 
que trate de ato inexistente ou 
nulo de pleno direito. É valida 
a ratificação, por outra assem-
bleia, de deliberação inquina-
da de vício.” * Ruggiero, Biasi. 
Questões Imobiliárias, Editora 
Saraiva, 1.997, fls. 26 e 27. 
 Desta forma, por 
mais que seja possível re-
discutir algo é imprescindí-
vel que os gestores estejam 
munidos das informações 
necessárias para a tomada 
das decisões em assembleia, 
evitando assim que as mes-
mas possam ser rediscutidas 
desnecessariamente.  Porém 
se for o caso de rediscussão 
é melhor que se faça rapida-
mente, do que ficar com uma 
situação pendente que pode-
rá trazer prejuízo futuro ou 
que inadvertidamente seja 
resolvida sem nova delibe-
ração em assembleia, mesmo 
com entendimento contrário 
já sacramentado em assem-
bleia anterior. 

Sobre Karpat Advogados - 
Dr. Rodrigo Karpat
          A Karpat Sociedade de 
Advogados é o maior escri-
tório de direito imobiliário e 
condominial do país. Cobrin-
do também as diversas áre-
as do direito desde 2007, o 
escritório é responsável por 
gerenciar mais de 4.000 pro-
cessos.
          Dr. Rodrigo Karpat, advo-
gado militante na área cível há 
mais de 10 anos, é sócio no es-
critório Karpat Sociedade de 
Advogados e considerado um 
dos maiores especialistas em 
direito imobiliário e em ques-
tões condominiais do país.
          Além de ministrar pa-
lestras 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 pro-
gramas Vida em Condomínio 
da TV CRECI e Por Dentro dos 
Tribunais do Portal Universo 
Condomínio.

STF dá permissão para redirecionamento de taxa condominial

Condomínio:  Rediscutindo as deliberações já tomadas em assembleias  
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ESPECIAL

MEIO AMBIENTE

 Julho é um mês 
bastante esperado por todas 
as crianças em idade escolar, 
pois é o período de férias 
de inverno. Para os pais, 
por outro lado, a pausa nas 
atividades escolares causa 
preocupação, uma vez que 
as férias deles muitas vezes 
não coincidem na mesma 
época. Nessa situação, o que 
fazer para ocupar o ócio das 
crianças?
 Com mais tempo 
livre, os pequenos tendem a 
usar mais as áreas comuns 
do prédio e isso requer uma 
atenção redobrada para 
evitar possíveis acidentes. 
A supervisão da brincadeira 
é responsabilidade dos pais 
e, em sua ausência, de uma 
pessoa destinada para tal. 
 Mas o que fazer 
se a maioria dos adultos 
estão trabalhando? Muitos 

condomínios encontram uma 
solução que agrada e ajuda 
a todos: a contratação de 
recreadores para promoverem 
e monitorarem brincadeiras e 
atividades junto às crianças, 
com o intuito de garantir a 
segurança e o bem-estar de 
todos os moradores nesse 
período.
 Síndica de um 
residencial na cidade de 
Campinas (SP), a pedagoga 
Maristela Borges lançou 
a ideia em assembleia e 
contou com a adesão de 
vários pais. “Todos os anos 
tínhamos problemas com 
as crianças no condomínio, 
fazendo sujeira e barulho 
em locais inadequados e até 
danificando veículos. Então 
propus aos condôminos 
com filhos pequenos que 
contratássemos uma equipe 
de recreadores durante o mês 

de julho”, conta a síndica. A 
experiência bem sucedida já 
foi repetida por dois anos. 
 “Sabemos que é 
importante para a criança 
curtir suas férias, mas 
isso deve ser feito com 
responsabilidade, sem 
prejudicar os demais 
moradores. Os recreadores 
contratados propõem 
brincadeiras na quadra 
esportiva, aulas de dança, 
pintura, leitura, teatro, 

contação de histórias, isso 
tudo durante seis horas 
por dia. Além de divertir, 
esse também é um modo de 
incentivar a atividade física e 
a interação social entre elas”, 
afirma Maristela. 
 O rateio das despesas 
com a equipe de recreação 
não foi feita entre todos os 
moradores do prédio, mas 
apenas com os que aderiram 
à ideia e cadastraram suas 
crianças para participarem 

da programação de férias. 
Foi cobrada uma taxa extra 
de R$ 300 no boleto do que 
contrataram o serviço, que 
incluiu 20 dias de atividades. 
 Em comparação com 
uma colônia de férias para a 
mesma quantidade de dias, 
a economia foi bastante 
considerável, sem contar com 
o fato das atividades serem 
feitas no próprio condomínio, 
o que dispensa o trabalho de 
levar e buscar a criança. 

Você sabia que cerca 
de 1% do lixo 
produzido nas cidades 

é composto por resíduos 
sólidos que contêm em 
sua composição elementos 
tóxicos potencialmente 
nocivos à saúde humana, 
como cobre, mercúrio, 
chumbo, zinco, manganês, 
níquel, lítio e cádmio? 
Essas substâncias estão 
presentes principalmente 
em pilhas e baterias, que 
são irresponsavelmente 
descartadas no lixo comum 
sem qualquer cuidado. 
 É provável que o 
principal motivo para fazer 
esse descarte perigoso seja a 
ignorância sobre os prejuízos 
que podem ser gerados a 
partir desses materiais, como, 
por exemplo, a poluição do 
solo e mananciais de água. 
Portanto, a melhor estratégia 

para modificar esse hábito é a 
conscientização das pessoas 
sobre a necessidade de se 
separar pilhas e baterias do 
lixo comum recolhido no 
ambiente doméstico. 
 O condomínio, por 
ser um local que concentra 
vários lares, pode servir 
como ponto de apoio e 
difusão de informação a 
respeito. O que pode ser 
feito? O ideal é separar o lixo 
tóxico do restante, pois dessa 
forma facilita-se a coleta e 
posterior armazenagem em 
aterros especiais. Para isso, 
é interessante disponibilizar 
dentro do condomínio um 
coletor específico para 
esses materiais. Os resíduos 
devem ser conduzidos a 
postos de coleta cadastrados 
em sua cidade (muitos 
supermercados fazem esse 
serviço).

 Uma resolução do 
Conselho Nacional do Meio 
Ambiente, publicada em 
1999 e válida para todo o 
país, dispõe sobre o modo 
adequado de se desfazer 
de pilhas e baterias usadas 
sem comprometer o meio 
ambiente. De acordo com a 
normativa, quando houver o 
esgotamento energético do 
produto, ele deverá ser levado 
para lojas que o vendam 
ou redes de assistência 
técnica. Em ambos os casos, 
são comércios que estão 
autorizados a receber as 
baterias e pilhas usadas.

O que deve ir para o coletor 
especial:

• Pilhas alcalinas: são 
as mais usadas no Brasil e 
teoricamente podem ser 
jogadas no lixo comum 

por apresentarem baixa 
concentração de metais, no 
entanto isso não é o ideal. 
É mais sensato fazer a 
separação. 

• Pilhas de relógios 
e calculadoras: são aquelas 
em formato de moeda e 
geralmente contém Mercúrio, 
um metal altamente tóxico.

• Bateria de carro: 
possuem alto teor de chumbo, 
além de terem também uma 
solução de ácido sulfúrico, 
extremamente danosa.

• Baterias de câmeras, 
notebooks e telefones: esta 
bateria fica em terceiro lugar 
entre as mais perigosas. 
Utilizadas na maioria dos 
aparelhos eletrônicos há 
alguns anos atrás, o uso 
dessas baterias tem sido 
reduzido.

• Pilhas recarregáveis: 
essas têm a vantagem de 
serem reutilizáveis até 
certo ponto, mas devem ser 
descartadas com cautela, 
pois possuem composição de 
níquel metal hidreto.

Diversão e segurança nas férias escolares
Contratação de recreadores é boa opção para ocupar tempo livre de crianças no condomínio

Lixo tóxico deve ser descartado com responsabilidade
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Muitos condôminos 
desconhecem o 
que vem a ser um 

“conselho fiscal”, isso porque 
- embora haja seja respaldado 
por uma legislação - a existência 
dele não é obrigatória, a 
lei faculta sua existência, e 
muitos condomínios não se 
preocupam em constituir um 
conselho. 
 De acordo com o 
texto do artigo 1.356, do 
Código Civil de 2002, “poderá 
haver no Condomínio um 
Conselho Fiscal, composto 
de três membros, eleitos pela 
assembleia, por prazo não 
superior a dois anos, ao qual 

compete dar parecer sobre as 
contas do síndico”
 Ao contrário do que 
muitas pessoas pensam, 
a finalidade do conselho 
fiscal não é estabelecer um 
confronto contra o síndico, 
ameaçando sua autoridade, 
mas sim auxiliá-lo durante 
o exercício de seu mandato, 
fazendo também a necessária 
tarefa de fiscalizar as contas do 
condomínio, com propósito de 
nortear as melhores práticas e 
condutas, evitando fraudes e 
desvios de recursos. 
 Havendo conselho 
fiscal instituído, a 
responsabilidade pelo 

manejo orçamentário 
do condomínio passa 
a ser compartilhado 
juntamente com o síndico. 
A responsabilidade por 
eventuais mal feitos, sejam 
esses por má fé deliberada ou 
por falta de conhecimento, 
podem recair - além do 
próprio síndico - também 
nos membros do conselho, 
seja por corresponsabilidade 
ou omissão.
 Abaixo respondemos 
às quatro principais dúvidas 
relacionadas ao conselho 
fiscal, sua composição, tempo 
de mandato e competências. 
Confira:

• Quem pode integrar o 
conselho?
Qualquer condômino, 
mesmo inquilino, ocupante, 
procurador ou outra pessoa 
com alguma relação com a 
comunidade pode ser, em tese, 
eleita para o conselho. 

• Quem deve participar?
Em princípio, qualquer 
pessoa com boa vontade 
e tempo disponível para a 
atividade. Se for alguém com 
conhecimento prévio nas 
áreas de Contabilidade, Direito 
e Administração, melhor.

• Por quanto tempo é válido 

o conselho?
Os membros eleitos para o 
conselho fiscal exercerão 
mandato de até dois anos, 
conforme dispõe a lei 4.591/64, 
podendo os membros serem 
reeleitos quantas vezes a 
assembleia desejar.

• Quais as atribuições?
Se a Convenção do condomínio 
não conceder ao conselho 
fiscal outras atribuições, a 
competência deste se limitará 
a dar parecer sobre as contas 
do síndico, anualmente, na 
ocasião da Assembleia Geral 
Ordinária prevista no art. 
1.350 do Código Civil.

Você sabia que a 
obesidade já foi 
declarada uma 

epidemia pelos órgãos 
mundiais de controle de 
saúde, pois estudos científicos 
demonstram a cada dia o 
excesso de peso como causa 
primária para diversas outras 
complicações de saúde, como 
diabetes e hipertensão. 
 De acordo com 
o Ministério da Saúde, a 
obesidade cresceu 60% nos 
últimos dez anos, de 2006 
a 2016, passando de 11,8% 
para 18,9%. A prevalência 
é semelhante entre os 

sexos: homens com 19,6% 
e mulheres com 18,1%, 
duplica a partir dos 25 
anos. Alguns hábitos da vida 
moderna estão relacionados 
a esse aumento de peso 
generalizado na população: 
o alto consumo de produtos 
industrializados, ricos em 
açúcares e gorduras, bem 
como o sedentarismo. 
 Sempre que o assunto 
é emagrecimento, logo surgem 
ideias associadas a sofrimento 
e privação de tudo que é 
gostoso. Mas as coisas não 
são bem assim! É possível 
fazer uma dieta equilibrada, 

comendo alimentos saborosos. 
Uma dica é utilizar a variedade 
de frutas que temos disponível 
a nosso favor e assim controlar 
o peso e prevenir doenças. 
 As frutas são 
alimentos ricos em 
nutrientes necessários para 
o bom funcionamento do 
organismo e podem ser 
consumidas de maneira 
fácil entre as refeições ou, 
até como uma boa opção de 
sobremesa com a vantagem 
de ter poucas calorias. A 
variedade de cores indica 
também a variedade de 
substâncias que cada uma 

possui. Logo, quanto mais 
colorido, melhor!
 Mesmo assim, é 
válido ressaltar que as 
quantidades são importantes. 
Nem mesmo as frutas 
podem ser consumidas 
indiscriminadamente. Por 
isso, a orientação de um 
profissional especializado é 
fundamental para o sucesso 
da dieta. O poder de cada 
fruta:
• Abacaxi: rico em água e 
vitamina C, contém enzima 
Bromelina que auxilia 
digestão. 
• Maçã: rica em vitamina B12, 

ajuda a baixar o nível do açúcar 
no sangue e controlar pressão 
arterial, pois é diurética.
• Pêra: rica em fibras, por isso, 
ajuda o trânsito intestinal e 
promove saciedade.
• Abacate: É uma fruta com 
gordura de alta qualidade que 
diminui o colesterol ruim e 
deixa a pele mais bonita.
• Limão: fonte de vitamina C, 
minerais e antioxidantes;
• Banana: rica em triptofano 
que afasta a vontade de comer 
doces e é rica em Potássio
• Mamão: rico em enzima 
papaína que ajuda a emagrecer, 
também é rico em fibras

FINANÇAS

BEM ESTAR

Área total e área útil: sutis diferenças

Dietas ricas em frutas ajudam no controle do peso
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COTIDIANO -  (Redação com Assessoria)

Períodos de férias e 
feriados são épocas 
perfeitas para se fazer 

uma viagem e conhecer 
lugares diferentes. Com a 
popularização das redes 
sociais e aplicativos 
especializados a exemplo 
do Air BNB, tornou-se muito 
fácil encontrar hospedagens 
alternativas, alugando 
um quarto ou mesmo um 
apartamento inteiro por 
uma curta temporada de 
lazer. 
 Para quem usufrui 
do serviço da chamada 
“economia compartilhada”, 
as vantagens são muitas. 
Mas como fica a situação 
quando o imóvel sublocado 
está inserido dentro de um 
condomínio que possui 

rotina própria e regras 
de convivência? A nova 
forma de hospedagem 
tem gerado problemas em 
edifícios residenciais por 
todo o Brasil, sobretudo 
nas cidades turísticas, com 
o embate jurídico entre as 
partes envolvidas. 
 Segundo a advogada 
Marcela Polesi, a modalidade 
de sublocação não é ilegal 
e não cabe ao condomínio 
interferir no modo como o 
dono do apartamento utiliza 
sua propriedade particular. 
“Aplicativos como o Air BNB 
preveem pagamento de 
diárias, mas há outros como 
o Couchsurfing que é apenas 
o empréstimo espontâneo 
do espaço sem configurar 
uma relação comercial, é 

um direito do proprietário 
usá-lo dessa maneira”, 
afirma Polesi. “As infrações, 
se ocorrerem, devem ser 
penalizadas conforme 
previstas na Convenção para 
qualquer outro condômino”, 
conclui. 
 Para o especialista 
em direito imobiliário 
e condominial Rodrigo 
Karpat, a prática da locação 
por temporada desvirtua a 
finalidade do condomínio 
residencial e sobrecarrega 
a rotina de funcionários. 
“A locação por diária 
traz encargo excessivo e 
desnecessário à portaria, 
que fica responsável por 
liberar chaves, cadastrar 
veículos, liberar acesso 
a áreas comuns, atender 

reclamações, entre outros 
problemas. Os funcionários 
acabam se tornando 
recepcionistas de hotel, 
não porteiros”, ressalta o 
advogado.
 O serviço de 
hospedagem não é regulado 
pela lei de locações, mas 
sim por leis que tratam 
dessa prática específica no 
país. A maioria dos imóveis 
ofertados em aplicativos 
pelo sistema de diárias está 
em prédios residenciais e 
não são aptos a operarem 
dessa forma. De acordo com 
Karpat já há vários registros 
de condomínios que estão 
processando moradores por 
abrirem seus apartamentos 
a ocupantes temporários, 
alegando desvio da 

finalidade do imóvel.
 “Seria de grande 
interesse a ambos que o 
condomínio não proíba a 
locação por temporada, mas 
sim, que o próprio 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. Por fim, 
deveria haver a emissão 
de comunicados aos 
condôminos e a realização 
de assembleias, o que 
serviria para um melhor 
entendimento dos próprios 
moradores, numa tentativa 
de evitar o problema” 
conclui o advogado.

Locações para temporada interferem na rotina do condomínio
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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

22 23.06.2017SEXTA-FEIRA
www.destakjornal.com.brPASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS FRASES

SUDOKU SOLUÇÕES

AMBROSE BIERCE
escritor-americano (1842 – 1914)

Casaco é aquilo
que a criança usa
quando amãe
sente frio.

ÁRIES
21/3 - 20/4

Não perca as esperanças de reali-
zar seus objetivos. É chegada a
hora de se desligar de lembran-
ças desagradáveis. Período bom
para práticas desportivas.

HORÓSCOPO POR ZANDER CATTA PRETA

TOURO
21/4 - 20/5

Hoje você não terámuitas facili-
dades para resolver os seus
assuntos. Terá a companhia das
pessoas que gosta. Faça cami-
nhadas ao ar livre e relaxe.

GÊMEOS
21/5 - 20/6

Poderá receber incentivos nas
finanças emumanova atividade
profissional. Não esconda seus
sentimentos. Trate problemas
respiratórios.

CÂNCER
21/6 - 21/7

Aumento da percepção e do
raciocínio comMercúrio no seu
signo. Aproveite para repensar
conceitos e elaborar formas de
resolver velhos problemas.

LEÃO
22/7 - 22/8

Favorável para entrar emcontato
compessoas influentes que pos-
samajudá-lo. Faça umprograma
diferente e excitante com
apessoa amada.

VIRGEM
23/8 - 22/9

Não deixe que acontecimentos
passados atrapalhemabusca de
seus ideais. Período favorável
para conquistar o coração de
quemama.

LIBRA
23/9 • 22/10

Trate comatenção os assuntos
profissionais que envolvam
dinheiro. Segurança em relação
à pessoa amada. Faça refeições
mais saudáveis.

ESCORPIÃO
23/10 • 21/11

Ouça sua intuição antes de
tomar qualquer tipo de decisão.
Sinal aberto para a conquista
na vida afetiva.Muita atenção
à pressão arterial.

SAGITÁRIO
22/11 • 21/12

Momento de sorte e demudan-
ças em relação ao setor finan-
ceiro. Não se afaste dos amigos.
Tenha cuidado e não se
automedique.

CAPRICÓRNIO
22/12 • 20/1

Tenha cautela em relação às
outras pessoas, especialmente
comconvites ou propostasmuito
tentadoras. Controle umpouco
mais seus impulsos.

AQUÁRIO
21/1 • 19/2

Oapoio de alguémda família
serámuito importante para a
solução de problema financeiro.
Indecisão em relação à vida afe-
tiva. Cuide de suas pernas e pés.

PEIXES
20/2 • 20/3

Não se deixe levar pelas aparên-
cias ao tomar decisões e fechar
umnegócio. Clima quente no
romance. Cuide de sua postura
e evite dores lombares.

FASESDALUA
JUNHO DE 2017

Cheia
dia 9, 10h11

Minguante
dia 17, 8h35

Nova
dia 23, 23h32

Crescente
dia 1º, 9h43
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21/3 - 20/4

Não perca as esperanças de reali-
zar seus objetivos. É chegada a
hora de se desligar de lembran-
ças desagradáveis. Período bom
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21/4 - 20/5

Hoje você não terámuitas facili-
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assuntos. Terá a companhia das
pessoas que gosta. Faça cami-
nhadas ao ar livre e relaxe.

GÊMEOS
21/5 - 20/6

Poderá receber incentivos nas
finanças emumanova atividade
profissional. Não esconda seus
sentimentos. Trate problemas
respiratórios.

CÂNCER
21/6 - 21/7

Aumento da percepção e do
raciocínio comMercúrio no seu
signo. Aproveite para repensar
conceitos e elaborar formas de
resolver velhos problemas.

LEÃO
22/7 - 22/8

Favorável para entrar emcontato
compessoas influentes que pos-
samajudá-lo. Faça umprograma
diferente e excitante com
apessoa amada.

VIRGEM
23/8 - 22/9

Não deixe que acontecimentos
passados atrapalhemabusca de
seus ideais. Período favorável
para conquistar o coração de
quemama.

LIBRA
23/9 • 22/10

Trate comatenção os assuntos
profissionais que envolvam
dinheiro. Segurança em relação
à pessoa amada. Faça refeições
mais saudáveis.

ESCORPIÃO
23/10 • 21/11

Ouça sua intuição antes de
tomar qualquer tipo de decisão.
Sinal aberto para a conquista
na vida afetiva.Muita atenção
à pressão arterial.

SAGITÁRIO
22/11 • 21/12

Momento de sorte e demudan-
ças em relação ao setor finan-
ceiro. Não se afaste dos amigos.
Tenha cuidado e não se
automedique.

CAPRICÓRNIO
22/12 • 20/1

Tenha cautela em relação às
outras pessoas, especialmente
comconvites ou propostasmuito
tentadoras. Controle umpouco
mais seus impulsos.

AQUÁRIO
21/1 • 19/2

Oapoio de alguémda família
serámuito importante para a
solução de problema financeiro.
Indecisão em relação à vida afe-
tiva. Cuide de suas pernas e pés.

PEIXES
20/2 • 20/3

Não se deixe levar pelas aparên-
cias ao tomar decisões e fechar
umnegócio. Clima quente no
romance. Cuide de sua postura
e evite dores lombares.
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PALAVRAS CRUZADAS FRASES

SUDOKU SOLUÇÕES

AMBROSE BIERCE
escritor-americano (1842 – 1914)

Casaco é aquilo
que a criança usa
quando amãe
sente frio.

ÁRIES
21/3 - 20/4

Não perca as esperanças de reali-
zar seus objetivos. É chegada a
hora de se desligar de lembran-
ças desagradáveis. Período bom
para práticas desportivas.

HORÓSCOPO POR ZANDER CATTA PRETA

TOURO
21/4 - 20/5

Hoje você não terámuitas facili-
dades para resolver os seus
assuntos. Terá a companhia das
pessoas que gosta. Faça cami-
nhadas ao ar livre e relaxe.

GÊMEOS
21/5 - 20/6

Poderá receber incentivos nas
finanças emumanova atividade
profissional. Não esconda seus
sentimentos. Trate problemas
respiratórios.

CÂNCER
21/6 - 21/7

Aumento da percepção e do
raciocínio comMercúrio no seu
signo. Aproveite para repensar
conceitos e elaborar formas de
resolver velhos problemas.

LEÃO
22/7 - 22/8

Favorável para entrar emcontato
compessoas influentes que pos-
samajudá-lo. Faça umprograma
diferente e excitante com
apessoa amada.

VIRGEM
23/8 - 22/9

Não deixe que acontecimentos
passados atrapalhemabusca de
seus ideais. Período favorável
para conquistar o coração de
quemama.

LIBRA
23/9 • 22/10

Trate comatenção os assuntos
profissionais que envolvam
dinheiro. Segurança em relação
à pessoa amada. Faça refeições
mais saudáveis.

ESCORPIÃO
23/10 • 21/11

Ouça sua intuição antes de
tomar qualquer tipo de decisão.
Sinal aberto para a conquista
na vida afetiva.Muita atenção
à pressão arterial.

SAGITÁRIO
22/11 • 21/12

Momento de sorte e demudan-
ças em relação ao setor finan-
ceiro. Não se afaste dos amigos.
Tenha cuidado e não se
automedique.

CAPRICÓRNIO
22/12 • 20/1

Tenha cautela em relação às
outras pessoas, especialmente
comconvites ou propostasmuito
tentadoras. Controle umpouco
mais seus impulsos.

AQUÁRIO
21/1 • 19/2

Oapoio de alguémda família
serámuito importante para a
solução de problema financeiro.
Indecisão em relação à vida afe-
tiva. Cuide de suas pernas e pés.

PEIXES
20/2 • 20/3

Não se deixe levar pelas aparên-
cias ao tomar decisões e fechar
umnegócio. Clima quente no
romance. Cuide de sua postura
e evite dores lombares.

FASESDALUA
JUNHO DE 2017

Cheia
dia 9, 10h11

Minguante
dia 17, 8h35

Nova
dia 23, 23h32

Crescente
dia 1º, 9h43
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passados atrapalhemabusca de
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ASSESSORIA JURÍDICA

ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

CONSTRUÇÃO E REFORMA
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EXTINTORES RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

ELEVADORES

ELEVADORES

INSPEÇÃO PREDIAL

INSPEÇÃO PREDIAL

FARDAMENTOS

CONTABILIDADE

CONSTRUÇÃO E REFORMA

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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