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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
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$)

0,6527
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

0,5539
0,5539
0,536
0,57

0,3004
0,81
23,48
937,00

1.076,20

2,97
2,97
0,43
3,58
1,67
5,65
0,82
6,48
---
---

7,98
7,98
1,71
7,48
4,76
12,87
1,87
6,48
---
---

A crise econômica que atinge o 
Brasil nos últimos 3 anos mudou 
várias lógicas no mercado. O setor 

imobiliário foi um dos que mais sofreu - e 
continua sofrendo - com a baixa circulação 
de capital. Um dos fatos curiosos que se 
observa atualmente é o aumento acelerado 
no valor das taxas condominiais, em 
detrimento de uma diminuição significativa 
dos aluguéis. 
 Se no passado a regra geral era o 
aluguel ser mais caro que o condomínio, 
hoje isso já não é tão certo. Há muitos 
prédios em que o valor do condomínio já 
supera o cobrado ao inquilino pela locação 
do imóvel. Por que? Especialistas explicam 
que o valor do aluguel se sujeita às leis 
de mercado, como a da oferta e procura. 
Enquanto que isso não ocorre com os 

condomínios. 
 A cota condominial é calculada 
com base em valores quase sempre fixos 
e que não regridem, a exemplo do salário 
dos funcionários. De modo que é difícil 
“baratear” os custos para manter a estrutura 
do edifício funcionando. Nossa matéria de 
“Administração” traz dados que ilustram 
esse novo panorama econômico e também 
dicas de como balancear essa situação. 
 Uma medida que tende a 
promover maior economia e uso racional 
dos recursos é a individualização dos 
hidrômetros, tema da nossa matéria da 
seção “Seu Condomínio” desta edição. A 
medição particular do consumo de água já 
é base de uma lei federal voltada para os 
condomínios novos. Contudo, a adoção de 
tal estratégia só tem a trazer benefícios a 

todos os condomínios e é aconselhável que 
seja seguida também pelos mais antigos. 
 As despesas com o consumo de 
água chegam a aportar de 6% a 7% da 
receita mensal do condomínio. Acredita-se 
que esse percentual possa diminuir com a 
individualização, pois assim cada pessoa 
passa a ser responsável direta pelo seu 
próprio consumo e, como consequência, 
passa a economizar mais. Todos saem 
ganhando: o condomínio, o consumidor e o 
meio ambiente!
 Confira essas e outras matérias 
quentes sobre o universo dos condomínios 
nesta edição do Jornal do Síndico, feita com 
muita atenção a você, nosso fiel leitor!

Boa leitura!
Os editores
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A importância do SPDA em uma edificação.

Cerca de 50 milhões de 
descargas atmosféricas 
atingem o território 

brasileiro, ocasionando mortes, 
danos a edificações, incêndios, 
falhas no sistema de distribuição 
de energia e telecomunicações.
  Segundo o ELAT (Grupo 
de Eletricidade Atmosférica), 
“A cada 50 mortes por raios no 
mundo, uma é no Brasil, o país 
campeão mundial em incidência 
do fenômeno. São 130 mortes, 
mais de 200 feridos por ano e 
prejuízos anuais da ordem de um 
bilhão de reais no país”. 
 No ranking do estado de São 
Paulo, Araraquara ocupa a 313° 
posição com uma Densidade de 
descargas: 8,09 por km²/ano. 
Já nossa vizinha Matão ocupa 
a 103° posição com uma 
Densidade de descargas: 9,58 
por km²/ano.
 Em uma visão geral o 
sistema de SPDA, conhecido 
como popularmente como Para-
raios, tem a função de reduzir os 
danos causados por descargas 
atmosféricas à edificação, não 

havendo uma garantia de 100%, 
que uma edificação com um SPDA 
não sofra danos, porém a falta de 
manutenção ou até inexistência 
desse equipamento pode trazer 
sérios prejuízos à edificação.
 Como é de conhecimento 
o Sindico responde civil e 
criminalmente pelo condomínio 
e é de sua responsabilidade, 
adequar, manter ou instalar o 
SPDA caso a edificação necessite. 
A norma vigente para SPDA é 
a NBR 5419:2015 que esta em 
vigor desde 22/06/2015. Por 
se tratar de uma norma com 
atualização recente em alguns 
casos, edificações construídas 
antes de 2015 podem ter a 
necessidade da adequação do 
SPDA.
Manutenção: 
 Segundo o item 7.4.1 
da NBR 5419:2015, A 
regularidade das inspeções é 
condição fundamental para a 
confiabilidade de um SPDA. 
O responsável pela estrutura 
deve ser informado de todas as 
irregularidades observadas por 

meio de relatório técnico emitido 
após cada inspeção periódica. 
Cabe ao profissional emitente 
da documentação recomendar, 
baseado nos danos encontrados, 
o prazo de manutenção no 
sistema, que pode variar 
desde “imediato" a “item de 
manutenção preventiva”.
Periodicidade das Inspeções:
  Segundo o item 7.3 NBR 
5419:2015 a regularidade das 
inspeções deve ocorrer; 
a) durante a construção da 
estrutura;
b) após a instalação do SPDA, 
no momento da emissão do 
documento “as built;
c) após alterações ou reparos, ou 
quando houver suspeita de que 
a estrutura foi atingida por uma 
descarga atmosférica;
d) inspeção visual semestral 
apontando eventuais pontos 
deteriorados no sistema;
e) periodicamente, realizada 
por profissional habilitado 
e capacitado a exercer esta 
atividade, com emissão de 
documentação pertinente, em 

intervalos determinados, assim 
relacionados:
— um ano, para estruturas 
contendo munição ou explosivos, 
ou em locais expostos à corrosão 
atmosférica severa (regiões 
litorâneas, ambientes industriais 
com atmosfera agressiva etc.),ou 
ainda estruturas pertencentes 
a fornecedores de serviços 
considerados essenciais(energia, 
água, sinais etc.);
 — três anos, para as demais 
estruturas.
Vantagens de se manter em dia o 
SPDA:
  Seguradoras, mantendo-se 
um sistema de SPDA conforme 
a norma vigente e a devida ART 
(Anotação de Responsabilidade 
Técnica) fornecida por um 
engenheiro Eletricista, em dia, 
o valor cobrado pelo seguro do 
condomínio pode ser menor 
em alguns casos, pode ser 

extremamente vantajoso em 
processos de indenização por 
danos causados por descargas 
atmosféricas.
 AVCB (Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros), para 
manter em dia o AVCB faz se 
necessário à manutenção da 
documentação das instalações 
elétricas bem como do SPDA, 
contemplando projeto e ART.
 Equipamentos eletrônicos, 
um SPDA em conformidade 
ajuda a prevenir riscos de danos 
a equipamentos eletrônicos tais 
como, CFTV, Telefônica, Portão 
Automático e Eletrodoméstico 
em geral.
 Alvenaria da edificação, o 
SPDA é fundamental para reduzir 
ou evitar danos à estrutura da 
edificação tais como rachaduras 
ou perdas parciais da alvenaria 
causadas por descargas 
atmosféricas.

ENGENHARIA

Autor: 
Eng° Diogo Bandeira Silva, Engenheiro eletricista. 
Contato: 
Celular: (16) 99733-5781 Email: engenheirobandeira@gmail.com
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Individualização de hidrômetros é lei e prédios devem se adaptar

Uso de revestimentos termoacústicos incombustíveis previne incêndios

 Ponto polêmico no rateio das despesas do 
condomínio, o consumo de água sempre foi alvo de 
muitas contestações: de um lado os condôminos que 
defendem a divisão igualitária entre todos e de outro 
aqueles que se sentem lesados pelo consumo alheio 
e preferem a individualização das contas. 
 A discussão acerca do tema parecia ter chegado 
ao fim quando em julho de 2016 o presidente em 
exercício Michel Temer sancionou a lei que obriga 
novos condomínios a terem medição individual de 
água. A lei 13.312 exige que as novas edificações 
adotem padrões de sustentabilidade ambiental, o 
que inclui a instalação de hidrômetros individuais. 
 Os imóveis construídos em períodos anteriores 
à lei, entretanto, ainda passam por um momento 
de transição, uma vez que não há uma legislação 
nacional que os obrigue a mudar. E aí está o 
problema, pois - embora a individualização da conta 
de água seja uma tendência - há prédios que relutam 
em adotar essa nova conduta. 
 Para o síndico profissional Moacir Silva, os 
condomínios devem acompanhar as mudanças da 
sociedade. “O modelo de cobrança da água universal 
era válido antigamente porque a maioria das famílias 
tinha mais ou menos a mesma quantidade de 
membros, o que equiparava o consumo. Atualmente, 
sabemos que há apartamentos ocupados por casais 

sem filhos, estudantes, pessoas que moram sozinhas 
e quase não ficam em casa”, justifica Silva. 
 Considerando essa diversidade, a alternativa 
mais justa é fazer a medição individual da água, assim 
cada um paga pelo que consome. “Isso é também 
um modo de incentivar o consumo consciente e a 
economia, pois quando o rateio é igual para todos, 
as pessoas não têm o mesmo cuidado em racionar 
a água que têm quando pagam diretamente pela sua 
própria conta”, acrescenta Moacir. 
 Um levantamento recente da administradora de 
condomínios Lello indicou que edifícios residenciais 
da cidade de São Paulo gastam, em média, R$ 7.173, 
por mês ou R$ 86 mil por ano com o consumo de 
água (de 6% a 7% das despesas mensais), valor 
que é rateado entre todos os moradores. Os valores 
da conta de água variam conforme a região onde 
os condomínios se situam e também em razão do 
tamanho de cada empreendimento.
 Na média geral da cidade, os prédios com até 
30 apartamentos pagam R$ 2.984 de água por mês, 
enquanto os que possuem de 31 a 70 unidades 
gastam R$ 4.309. Os condomínios que têm entre 71 
e 150 apartamentos têm conta média de água de R$ 
7.074 e aqueles com mais de 150 unidades pagam 
R$ 14.325.

 O poder do fogo e suas consequências são 
destruidoras e a História está repleta de incidentes 
envolvendo incêndios em edifícios comerciais e 
residenciais. No Brasil, a tragédia da boate Kiss no 
Rio Grande do Sul (2013) ainda permanece viva na 
memória de todos e, recentemente, o incêndio na 
Grenfell Tower na Inglaterra chamou novamente a 
atenção da mídia acerca dos cuidados estruturais que 
os prédios devem adotar para prevenir incidentes 
com fogo. 
 No dia 14 de junho deste ano, um condomínio 
residencial de 24 andares em Londres foi 
rapidamente consumido pelo fogo, deixando um 
triste saldo de 79 mortos. O caso deve servir de 
alerta para todos os edifícios, pois sua história é 
bastante comum: construído em 1974, a Grenfell 
Tower passou por uma reforma no ano passado 
e recebeu a adição de um revestimento à fachada 
para deixar a aparência do prédio mais moderna. 
Este revestimento, entretanto, continha materiais 
inflamáveis e ajudou o fogo a se alastrar rapidamente 
e destruir o prédio por completo.
A segurança deve ser o requisito primordial quando 
o assunto é reforma. Ela deve se sobrepor à economia 
nos gastos e também aos anseios estéticos. Conhecer 
a composição e qualidade, bem como a certificação 
dos materiais usados é fundamental, pois, muitas 
vezes, não é o fogo diretamente que coloca em 
risco a vida dos condôminos, mas as substâncias 
indiretamente liberadas por ele no processo de 
combustão. Exemplo delas é o Cianeto, composto 
químico responsável pela morte por asfixia tanto de 
vítimas da boate Kiss, quanto do prédio londrino. 
 Para Sandra Uliana, gerente comercial de obras 

corporativas da R. Cervellini (empresa distribuidoras 
de pisos e revestimentos), é imprescindível analisar 
sempre a especificação de classificação de fogo 
para rotas de fuga que seja aceita por todos os 
Corpos de Bombeiros do país. Segundo Sandra, o 
consumidor também deve evitar desviar a função do 
revestimento, como por exemplo instalar na parede 
um material indicado para uso no piso, mesmo que o 
revestimento atenda às normas de incêndio.
 "Alguns clientes querem usar carpete na 
parede para ter um custo menor em relação a um 
revestimento acústico indicado para esse fim. Isso 
não pode acontecer em hipótese alguma, pois a 
norma de fogo para carpete é diferente da norma de 
fogo para revestimento de parede, sem contar que 
dessa forma não é possível conseguir aprovação do 
Corpo de Bombeiros", alerta Sandra.
 O engenheiro Fernando Assiz, explica que 
existe uma nova geração de placas cimentícias, 
forros e revestimentos de alta qualidade, com 
excelente absorção sonora, que são resistentes ao 
fogo e atendem normas rigorosas de segurança da 
Europa (EN13501-1), Estados Unidos (ASTM E84-
97) e Brasil (NBR-9442).
 Além da segurança contra incêndio, o 
engenheiro afirma que os forros minerais atuais são 
mais resistentes a quebras, têm visual decorativo 
e são livres de formaldeído, com pintura a base 
d'àgua e pigmentos naturais de ação bacteriostática 
e fungistática. As placas cimentícias que são usadas 
na construção seca e também são incombustíveis 
possuem alta resistência a impactos, são 100% 
reutilizáveis, resistentes a cupins, micro-organismos 
e proporcionam bom isolamento termoacústico.

SEU CONDOMÍNIO -  (Redação com Assessoria Lello)

SEGURANÇA -  (Redação com assessoria)

Assinada a Convenção Coletiva de Trabalho 
2017/18 com o SINTRACONDCE

 Nesta última sexta-feira de julho, dia 28/07/2017, 
assinamos a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) para 
os empregados de condomínios de Fortaleza. 
 As CCT's são acordos firmados entre sindicatos 
de empregadores e sindicatos de empregados, 
representantes de categorias econômicas e profissionais. 
Seu objetivo é estipular condições de trabalho especiais 
e complementares à Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT).
 Mesmo diante do cenário de reivindicações 
apresentadas pelo Sindicato dos Empregados, conseguimos 
assinar a CCT 2017, assegurando aos empregadores um 
índice compatível com a condição econômica, recessiva e 
de inadimplência atual que reflete nos condomínios e na 
sociedade de um modo geral.
 Estamos certos de que o instrumento coletivo foi 
negociado com toda responsabilidade exigida, visando 
alcançar o justo equilíbrio nos interesses envolvidos.
 Confira a tabela com os pisos negociados:
 

Quanto a massa salarial (os fora de faixa), estes 
perceberão um reajuste de 4% (quatro por cento). 
 As diferenças salariais havidas entre as 
antecipações salariais e o atual reajuste poderão ser 
pagas em até 03 (três) parcelas, nas folhas dos meses 
de agosto, setembro e outubro/2017, inclusive em 
relação às férias, vale-refeição, e demais adicionais.
 A vigência desse instrumento coletivo é 
retroativa ao dia 1º de maio de 2017.
 Os condomínios em dia com suas obrigações 
sindicais poderão retirar, gratuitamente, cópia da 
Convenção Coletiva em nossa sede, situada na 
Rua Pereira Filgueiras, 1085 - Meireles. Outras 
informações através do telefone 3036-9500. 
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MANUTENÇÃO

Umidade, sombra e sujeira 
são elementos que 
compõem o ambiente 

perfeito para atrair animais 
indesejáveis. Ratos, pombos, 
baratas, formigas, pulgas, traças, 
aranhas são exemplos de pragas 
domésticas que precisam ser 
combatidas nos condomínios 
constantemente para evitar um 
aumento populacional que fuja 
ao controle. 
 Qual o melhor método 
para combatê-las? Prevenir 
que elas se instalem! Isso se 
faz evitando justamente que se 
criem as condições adequadas 
de procriação já citadas no 
início deste texto. Além disso, é 
indicado realizar dedetizações 
de manutenção para 
exterminar focos proliferativos. 
Mas, atenção, tal atividade só 

deve ser desempenhada por 
profissionais capacitados, 
portando os equipamentos de 
proteção necessários. 
 Os remédios usados 
para prevenir pragas domésticas 
são substâncias químicas 
potencialmente nocivas à saúde 
dos moradores e também 
dos animais domésticos, 
portanto, cada intervenção 
no condomínio deve ser 
previamente comunicada.

Pombos: essas aves se 
alimentam de insetos, algumas 
frutas e, principalmente, restos 
de comida encontrados nas 
ruas. É importante ressaltar 
que matar pombos é proibido 
por lei, com pena de até cincos 
anos de prisão inafiançável, 
então a maneira mais adequada 

de afastá-los do condomínio é 
mantendo-o livre de sujeiras 
que possam servir de alimento 
para pombos. Assim, também 
é fundamental orientar 
aos moradores para não 
alimentarem as aves.

Ratos: Eles buscam sempre 
comida e locais para procriar. 
Acumular lixo orgânico no 
condomínio por muito tempo 
aumenta a disponibilidade de 
alimento, o que atrai os ratos. 
Por outro lado, o costume de 
amontoar entulhos na garagem 
como jornais velhos, madeira, 
gesso, restos de obra, caixas 
de papelão e móveis deve ser 
combatido, pois esses locais 
acabam sendo ideais para 
os animais, que têm hábitos 
noturnos, construírem ninhos e 

começarem a ter filhotes.

Formigas: limpar as superfícies 
com uma solução de água e 
vinagre desinfeta e deixa um 
odor desagradável às formigas. 
Outra misturinha útil é usar 
detergente com bicarbonato 
de sódio e água para manter 
formigas longe de canteiros 
de janela. Basta espalhar uma 
linha fina dessa solução na 
área de onde vêm as formigas. 
Tapar buracos e frestas também 
evita que elas façam ninhos: 
vede todos os locais que podem 
servir como porta de entrada 
para as formigas, para isso use 
selantes de silicone, betume, 
cola ou gesso.

Traças: esses insetos adoram 
umidade e poeira, por isso 

evite acumular papéis, jornais, 
revistas e livros. Se eles forem 
realmente necessários, trate 
de deixa-los sempre limpos e 
arejados, recebendo a luz do 
sol. As traças odeiam aromas 
cítricos, então uma dica valiosa 
é usar folhas picadas de capim 
limão ou capim-cidreira (não 
confundir com erva cidreira) 
para preencher saquinhos de 
tecido que servem para afastar 
esses animais. 

Baratas: elas costumam 
chegam pelos ralos, então é 
importante mantê-los com as 
grades, o que evita que elas 
ultrapassem. A higiene dos 
ralos também é uma prevenção, 
para isso, as caixas de gordura 
do condomínio devem passar 
por limpezas periódicas. 

Vigilância constante contra pragas domésticas
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ESPECIAL

 A renovação nos cargos 
de síndico por pessoas que 
nunca antes exerceram essa 
função tem se apresentado 
como uma tendência nos 
condomínios residenciais 
nos últimos anos. A atividade 
administrativa se aperfeiçoa 
com a prática e experiência, por 
isso, o Jornal do Síndico separou 
algumas dicas bem humoradas 
para os síndicos principiantes. 
Confira os 10 mandamentos do 
síndico novato:

1-Combaterás a inadimplência: 
esse é quase sempre o principal 
desafio de qualquer síndico 
e, portanto, ele deve se cercar 
de todas as ferramentas 
possíveis para evitar o acúmulo 
de devedores, seja tentando 
acordos ou acionando-os 
judicialmente.  

2-Pouparás dinheiro: a crise 
está aí e dinheiro é algo 
que dificilmente sobra no 
condomínio, mas é necessário 
pensar em situações 
imprevistas e deve-se manter 
um fundo de reserva para 
ocasiões extraordinárias. Um 
síndico jamais deve trabalhar 
com o caixa completamente 
vazio. 

3-Não endividarás o 
condomínio: é preciso trabalhar 
com base na receita real e 
jamais contar com proventos 
futuros e incertos. Cada ação 
deve ser bem planejada para 
evitar “dar um passo maior que 
a perna”. Obras geralmente são 
traiçoeiras nesse sentido e por 
isso devem ser bem planejadas.

4-Farás as manutenções em dia: 

Mais importante que fazer obras 
para incrementar o condomínio 
é cuidar bem do que se tem e 
isso significa estar com todas 
as manutenções e vistorias em 
dia. Negligenciar isso numa 
tentativa de economizar pode 
ser perigoso para a segurança 
de todos. Não vale a pena. 

5-Obedecerás às Leis 
Trabalhistas: a folha de 
pagamento de pessoal costuma 
tomar mais de 50% das receitas 
do condomínio. Os encargos 
trabalhistas são altos, porém, 
mais altas são as multas e 
penalidades para quem os 
desobedece. 

6-Serás organizado: papéis, 
planilhas, notas fiscais, 
documentos, contratos... Tudo 
isso faz parte da rotina de um 

síndico. É necessário organizar 
tudo para não perder nada 
importante e para que cada 
item seja facilmente localizado 
quando necessário. 

7-Terás um bom zelador: o 
síndico nem sempre pode 
dispor de 100% de seu tempo 
para cuidar do condomínio 
(nem é essa sua obrigação). 
Então, em sua ausência, o 
zelador pode ser seus olhos e 
ouvidos, auxiliando bastante 
na execução e monitoramento 
das tarefas. Invista em um bom 
profissional. 

8-Exercitarás o dom da 
comunicação: comunicar-se 
bem é um indicador para um 
bom gestor. Quem se explica 
bem, se faz entender e evita 
confusões. O dom da palavra e 

da argumentação é essencial 
para conciliar interesses dentro 
do condomínio. 

9-Terás bom relacionamento 
com todos: isso não significa 
ser amigo de todos, mas manter 
um tom de cordialidade com 
moradores e funcionários 
facilita a gestão. O síndico deve 
procurar ser um pacificador e 
nunca um gerador de conflitos 
dentro do condomínio. 

10-Aprenderás com os 
antecessores: ninguém nasce 
sabendo nada. É natural que 
um síndico novato demore um 
certo tempo até se adaptar 
ao traquejo da sua função. 
Ser humilde e procurar 
aprender com quem tem 
mais experiência já é um bom 
começo. 

Os 10 mandamentos do síndico novato

Untitled-1   1 02/08/17   17:38
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ADMINISTRAÇÃO

LEGISLAÇÃO -  (Redação com TJDFT)

E nquanto os preços dos 
aluguéis despencam 
em todo o país - em 

uma tentativa de enfrentar 
a crise que acomete o 
setor imobiliário, assim 
como toda a economia 
brasileira - os valores 
cobrados sob forma de taxa 
condominial não sofreram 
nenhum retrocesso, pelo 
contrário, aumentaram 
significativamente no 
primeiro semestre de  2017.
 Apesar da crise 
generalizada, o valor de 
alguns serviços - a exemplo 
do salário dos funcionários 
e seus respectivos 
encargos - não diminui. 
Isso justifica o porquê 
das taxas condominiais 

só aumentarem e nunca o 
contrário.
 Um levantamento 
as Secovi-RJ confirma que 
as cotas condominiais 
andam em contramão aos 
aluguéis de junho de 2013 
a junho de 2017, o preço 
dos aluguéis regrediu cerca 
de 10, 7%. Enquanto isso, 
o valor dos condomínios 
subiu 36,5%, no mesmo 
período. Dados do IBGE 
também demonstram 
que os condomínios 
foram reajustados com 
um percentual acima 
da inflação, sendo Belo 
Horizonte a capital 
brasileira com maior 
aumento proporcional.
 Diante de tal 

cenário, o que pode ser 
feito para diminuir ou, no 
mínimo, estagnar o valor 
cobrado pelo condomínio? 
É necessário economizar 
naquilo que pode ser 
economizado. Afora os 
gastos fixos, como já foi 
mencionado a folha de 
pagamento de pessoa, há 
as despesas variáveis como 
energia, gás, água. 
 É importante 
conscientizar os moradores 
de que o consumo racional 
desses recursos será 
revertido em benefícios 
para eles próprios. 
Portanto, avisos nunca são 
demais, seja para apagar 
as luzes das áreas comuns 
como salão de festas, salão 

de jogos, assim como o 
uso de ar condicionado 
e ventiladores nesses 
espaços; não chamar 
todos os elevadores ao 
mesmo tempo e tentar 
fazer o mínimo de viagens 
possível, são exemplos de 
pequenas condutas que, 
coletivamente, fazem uma 
grande diferença. 

Como é calculada a cota 
condominial?
  A cobrança pode ser 
feita de duas maneiras: a 
primeira é por meio de uma 
taxa variável que é o rateio 
de todas as despesas pagas 
pelo condomínio no mês 
corrente (água, energia, 
gás, telefone, funcionários, 

produtos de manutenção, 
serviços terceirizados, 
IPTU etc). 
A segunda maneira é 
cobrando uma cota fixa. 
Esse valor, reajustado 
anualmente, é calculado 
com base em alguns 
critérios como os valores 
médios de todas as despesas 
citadas anteriormente 
com uma projeção para 
os 12 meses seguintes, 
sendo aplicado um índice 
de inflação. Além disso, 
costuma-se acrescentar um 
percentual de segurança 
que, caso não seja utilizado, 
vai para o fundo de reserva 
do condomínio. A soma 
total desse valor é dividida 
pelas unidades. 

Norma comum em vá-
rios condomínios em 
todo o Brasil, a deter-

minação sobre quais operado-
ras de telefonia, internet e te-
levisão a cabo é um frequente 
motivo de conflito entre mora-
dores e síndicos que teimam 
em restringir a escolha apenas 
às opções de empresas já usa-
das no prédio. 
 A justificativa quase 
sempre é a mesma: a rede de 
cabeamento de uma determi-
nada operadora já está mon-
tada e estabelecer uma nova 
instalação de uma outra ope-
radora pode trazer prejuízos 
ao condomínio. Essa regra não 
tem respaldo legal e não é le-
gítima, pois fere o direito de 
qualquer consumidor escolher 
o que considerar mais vantajo-
so para si.
 Isso foi tema de deci-
são recente da 3ª Turma Re-

cursal dos Juizados Especiais 
do Distrito Federal, que de for-
ma unânime reformou parcial-
mente sentença que permitia a 
um morador contratar produ-
tos e serviços de operadora de 
TV a cabo distinta das aceitas 
pelo condomínio onde mora. 
A decisão colegiada apenas 
acrescentou que a instalação 
da antena de TV por assinatu-
ra estivesse restrita ao telhado 
da residência do autor e ade-
quada aos parâmetros do con-
domínio, sendo vedada a utili-
zação da estrutura comum.
 O condomínio recor-
reu de decisão que permitia ao 
morador escolher sua opera-
dora de TV por assinatura, ale-
gando que o assunto referente 
a quais operadoras poderiam 
operar no condomínio já teria 
sido decidido em assembleia, 
sendo que a escolhida pelo re-
corrido não se encontrava na 

relação das que foram admi-
tidas. Acrescentou, ainda, que 
tal restrição tinha caráter téc-
nico, ante a viabilidade ou não 
da instalação dos equipamen-
tos necessários, considerando 
as condições estruturais do 
condomínio.
 Embora a maioria dos 
condomínios que adotam essa 
postura aleguem questões de 
ordem técnica para impedir 
o uso de qualquer operadora 
de TV, o advogado Irineu Maia 
afirma que tal medida não é 
razoável e pode facilmente 
ser questionada na Justiça. 
“A escolha por uma empresa 
prestadora de serviços parti-
culares, no caso o uso de um 
produto de entretenimento, 
nada tem a ver com as ques-
tões coletivas do condomínio”, 
comenta.
 Maia acrescenta que o 
fato dessa norma ter sido con-

cebida e votada em assembleia 
não faz dela válida e irrevogá-
vel. “Uma regra local do con-
domínio não pode se sobrepor 
ao Direito de Propriedade ga-
rantido pela legislação nacio-
nal ao consumidor que é o de 
fazer suas escolhas. O síndico 
deve ter o bom senso de não 
tentar ingerir sobre essa ques-
tão”, declara o advogado. 
 

E se a nova instalação neces-
sitar de serviços específicos 
para ser concluída? O morador 
interessado deve arcar com 
quaisquer benfeitorias que 
devam ser feitas para viabili-
zar a instalação, assim como 
deve ressarcir o condomínio 
caso haja algum dano estrutu-
ral durante o processo, orienta 
o advogado. 

Cotas condominiais sofreram reajuste maior que aluguéis em 2017

Condomínio não pode ter ingerência sobre escolha de TV a cabo



9Jornal do Sindico | Agosto 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 pagamento da taxa condominial via boleto 
bancário já não é uma grande novidade. Porém 
um fato novo pode ser de grande valia para os 

condomínios: nova regra permite que boletos bancários 
sejam pagos em qualquer instituição fi nanceira ou 
em qualquer um dos canais de atendimento (agência, 
internet, mobile e caixas eletrônicos) mesmo após o 
vencimento do mesmo.
 Qual é a vantagem nisso? Elimina-se a 
necessidade de solicitar à administradora do 
condomínio uma segunda via do boleto, com 
cálculos atualizados e nova data de vencimento. 
Dispondo das informações fornecidas pela 
cobrança registrada, o banco é capaz de calcular 
automaticamente os novos valores no momento 
do pagamento, o que gera maior rapidez e menos 
burocracia para os condôminos quitarem suas 
pendências. 

O inverno chegou, o clima esfriou e, já que 
não há necessidade de se utilizar o ar 
condicionado, esse é o momento ideal para 

fazer uma vistoria nos aparelhos. Além de prevenir 
panes e prolongar o tempo de vida do equipamento, 
a manutenção periódica ajuda na economia de 
energia e também a combater danos à saúde, no 
caso de alergias.
 A limpeza é fundamental para garantir 
a funcionalidade do equipamento e o bem-estar 
dos usuários: gabinete, grelhas e área ao redor do 
aparelho deverão ser mantidos sempre limpos. 
Deve-se conferir os isolamentos das peças metálicas 
e tubulações para ter a certeza de que elas se 
encontram no local correto e em boas condições. Para 
um check up profissional e seguro, é aconselhável 
a contratação de um serviço especializado em 
manutenção de condicionadores de ar. 

Um dos problemas em se viver nas grandes 
cidades é a poluição visual causada 
pelas pichações. Esse ato de vandalismo 

acomete muitos condomínios e tem como 
resultado a deterioração estética do imóvel e, 
consequentemente, a desvalorização do mesmo. 
Você sabia que há no mercado produtos que podem 
ajudar a amenizar os efeitos desse problema dos 
grandes centros urbanos?
 Sim, existe um tipo de revestimento 
especial para minimizar os efeitos da pichação. É 
um tipo de verniz que cria uma camada de proteção 
sobre as fachadas que impedirá que as tintas 
aerossóis (que são produzidas à base de solventes) 
penetrem nos poros da superfície. Assim, a limpeza 
será facilitada, evitando que a tinta impregne na 
parede. Procure sua loja de confiança e busque 
mais informações esse tipo de produto. 

Pagamento via boleto Ar condicionado Verniz antipichação
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Nos dias atuais, a 
maior parte das 
doenças estão direta 

ou indiretamente ligadas 
à água, sendo esse um dos 
motivos para a grande 
preocupação com a limpeza 
das caixas d´água.
 Assim, para manter 
a qualidade da água é 
necessário alguns cuidados 
básicos com a caixa d´água.
 Desse modo, a 
limpeza da caixa d´água 
do seu condomínio deve 
ser realizada em períodos 
determinados, sendo o 
Síndico o responsável 
por cuidar da limpeza e 
manutenção.
 A higienização da 
caixa d´água, bem como 
sua manutenção são 
medidas importantes pois 
garantem que a água do seu 
condomínio seja apropriada 
ao uso dos condôminos.
 É importante que, 
antes da limpeza da caixa 
d´água ocorrer em seu 
condomínio, o Síndico 
divulgue dia e hora da 
realização do serviço a 
todos os moradores, com 
antecedência.

 Tal comunicado 
é necessário para que os 
condôminos possam se 
programar, não pegando 
nenhum morador de 
surpresa já que todos serão 
afetados pela redução ou 
falta d´água, em razão do 
fechamento temporário do 
registro de água da rua para 
o prédio.

 Mas quando 
realizar a limpeza da caixa 
d'água do seu Condomínio?
 A probabilidade de 
contaminação pela água em 
condomínios é muito grande, 
uma vez que o caminho 
percorrido pela água até 
chegar ao consumidor final é 
imenso, bem como as caixas 
d´água são compartilhadas 
com todos os moradores. 
 Assim, é fundamental 
a manutenção das caixas 
d´água e reservatórios a 
fim de evitar problemas de 
saúde.
 A legislação atual 
traz que a limpeza de caixas 
d´água e/ou reservatórios 
deve ser realizada a cada seis 
meses ou após os consertos 
na rede interna de água. 

 O processo de 
limpeza não é complicado, 
mas exige uma programação 
prévia, já que, geralmente, é 
necessário fechar o registro 
ou reduzir drasticamente a 
entrada de água da rua para 
o prédio.
 Importante: Além 
da limpeza da caixa d’água 
e desinfecção periódica do 
reservatório de água também 
é necessária a manutenção 
das bombas.
 É indispensável para 
seu condomínio ter uma 
fonte de água limpa, por isso 
a caixa d'água sempre limpa 
e não contaminada é crucial 
para a saúde de todos os 
condôminos.

 Quem deve realizar 
a limpeza da caixa dagua 
do seu condomínio?
 Como já vimos, é 
imprescindível que seja feita 
uma limpeza periódica da 
caixa d’água.
  Em condomínios, o 
Síndico será o responsável 
pela limpeza e manutenção 
da caixa d’água e, caso algum 
condômino venha a passar 
mal devido a má qualidade 
da água, o Síndico poderá 
ser acionado, inclusive 
judicialmente!
 Desse modo, embora 
a pouca complexidade deste 
tipo de serviço, recomenda-
se que a limpeza não seja 

feita por conta própria e sim 
por empresa especializada, a 
qual deverá dar garantia no 
serviço prestado.
 A contratação de 
uma empresa especializada 
é fundamental, uma vez que 
a pessoa que realizará esta 
tarefa deve seguir normas 
de segurança do trabalho, 
ou seja, é essencial o uso 
de EPIs - Equipamentos de 
Proteção Individual.
 G e r a l m e n t e , 
empresas de controle de 
pragas oferecem pacotes 
de serviços, dentre eles o 
serviço de limpeza da caixa 
d’água, é preciso pesquisar.
 Em Porto Alegre/
RS, conforme legislação 
municipal, o serviço de 
limpeza de reservatórios de 
água potável somente pode 
ser realizado por empresas 
cadastradas na Vigilância em 
Saúde. 
 Também, é necessário 
que empresas com sede em 
outros municípios sejam 
cadastradas na vigilância da 
qualidade da água de Porto 
Alegre/RS, para prestarem 
serviço na cidade. 
 Na prática: Caso 
prefira contratar uma 
empresa NÃO habilitada 
para tal serviço, saiba que, 
havendo qualquer problema, 
o administrador do 
condomínio e da empresa que 
executará o serviço poderão 

ser responsabilizados, até 
mesmo legalmente.
 Portanto é 
importante que o Síndico 
oriente o Zelador do 
condomínio para que este 
acompanhe o trabalho da 
empresa contratada pra 
verificar os procedimentos 
realizados na limpeza.
 Caso seu condomínio 
não possua Zelador, o 
próprio Síndico é quem 
deverá acompanhar todo o 
procedimento de limpeza.
 Ademais, além da 
limpeza da caixa d´água, 
também  é fundamental 
cuidar  se a caixa está bem 
vedada, para evitar qualquer 
tipo de contaminação da 
água armazenada.
 Manter a caixa d’água 
limpa é uma obrigação do 
seu condomínio, pois é 
fundamental para garantir a 
saúde de todos os moradores.
 Por isso, é importante 
que a limpeza da caixa 
d’água e outras manutenções 
estejam programadas no 
calendário de manutenções 
do seu condomínio. 
 O acesso à água 
limpa é essencial para uma 
vida saudável!
 Conheça nosso Blog 
e cadastre-se para receber 
gratuitamente conteúdos 
e atualizações. http://
simonegoncalves.com.br/
blog/

SAIBA QUANDO REALIZAR A LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DO SEU CONDOMÍNIO

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

Em janeiro deste ano 
um fl agrante caso de 
preconceito contra 

homossexuais ganhou a 
mídia e as redes sociais: 
um casal de homens gays 
receberam cartas de teor 
agressivo e homofóbico 
quando se mudaram para 
seu novo apartamento, na 
cidade do Rio de Janeiro. 
O incidente provocou o 
debate sobre o combate 
ao preconceito dentro dos 
condomínios. 
 A homofobia é defi nida 
como quaisquer atos de 
discriminação e injúria 
direcionados a uma pessoa 
tendo como critério sua 
orientação sexual. Essa 
prática ainda não possui 
uma legislação específi ca 
que a categorize como 

crime, porém as agressões 
decorrentes dela podem ser 
classifi cadas como injúria, 
calúnia e danos morais, a 
depender do caso. 
 Para o advogado Márcio 
Dias, isso não minimiza o 
dever de se combater tal 
prática. “O condomínio 
deve ser um ambiente de 
civilidade e respeito mútuo, 
independentemente de 
cor, raça, status econômico 
ou orientação sexual, algo 
que é de total foro íntimo 
e privado”, justifi ca. O 
advogado acrescenta que, 
caso se sinta moralmente 
lesado, qualquer condômino 
pode recorrer na Justiça 
uma reparação, inclusive 
contra o condomínio. 
 Foi o que ocorreu com o 
professor universitário J.P.M. 

(iniciais para preservar a 
vítima), que adquiriu um 
apartamento em um bairro 
de classe média alta em 
Recife (PE) juntamente com 
o esposo. “As manifestações 
de preconceito ocorreram 
na área de lazer da piscina, 
com os pais recolhendo as 
crianças quando chegamos 
para tomar sol e também 
em outras ocasiões em que 
moradores se recusaram a 
entrar no elevador em que 
estávamos”, conta. 
 Até então o casal apenas 
ignorava as demonstrações 
preconceituosas. “É muito 
difícil mudar a mentalidade 
das pessoas, nunca 
procuramos briga”, afi rma 
J.P. A situação só ganhou 
outra dimensão quando a 
homofobia partiu do síndico 

do condomínio: “meu 
esposo, que também é dono 
do imóvel, foi impedido 
de participar e votar 
ativamente na assembleia 
do condomínio, sendo 
praticamente expulso da 
mesma, o que gerou grande 
revolta até em alguns outros 
moradores que foram 
solidários”. 
 O incidente foi a gota 
d’água para que o casal 
tomasse providências. 

“Entramos com uma ação 
contra o condomínio, pois 
não há nada que justifique 
o dono de um apartamento 
ser banido da assembleia, 
sendo que ele cumpre com 
todas as suas obrigações, 
está assíduo em todos 
os compromissos 
financeiros. O que vimos 
foi uma demonstração 
clara de homofobia 
e intolerância à 
diversidade”, comenta J.P.

Síndico deve combater práticas homofóbicas dentro do condomínio

Acesso mais rápido, fácil e seguro em seu condomínio.

BENEFÍCIOS

4020 6400   .   portaria.inteligente@servis.com.br

• Acesso com mais segurança. 
• O visitante recebe QR CODE para ter acesso ao condomínio.
• Timeline com registro de acessos de moradores.
• Notificações push de recebimento de encomenda e 
para acessos de usuários selecionados.

• Redução de custos na manutenção de 
portões e interfones.
• Não cria vínculo empregatício, por 
consequência não gera ônus e responsabilidades 
trabalhistas.
• Visitantes e prestadores de serviços têm acesso ao
condomínio somente após a autorização do morador.

SEGURANÇA NA PALMA DA SUA MÃOSEGURANÇA NA PALMA DA SUA MÃO

A PRIMEIRA E ÚNICA 
DO BRASIL A USAR 
TECNOLOGIA MOBILE 
PARA PORTARIA 
INTELIGENTE!

PORTARIA INTELIGENTE
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20 28.07.2017SEXTA-FEIRA
www.destakjornal.com.brPASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS FRASES

SUDOKU SOLUÇÕES

ALBERT EINSTEIN
físico alemão (1879 – 1955)

Apessoaque nunca
cometeu umerro
nunca tentou fazer
algo novo.

ÁRIES
21/3 - 20/4

Resolva os problemas umde
cada vez para colocar as coisas
emordem. Não fique sonhando
comalguém impossível.
Trate dores de cabeça.

HORÓSCOPO POR ZANDER CATTA PRETA

TOURO
21/4 - 20/5

Receberá cobranças de superio-
res, esteja atento às tarefas.
Encontre sua carametade incre-
mentando sua vida social e será
feliz. Visite seu dentista.

GÊMEOS
21/5 - 20/6

O trabalho emgrupo facilitará
a conclusão de todas as tarefas
difíceis. Afaste os pensamentos
negativos do seu coração. Vigie
seu colesterol.

CÂNCER
21/6 - 21/7

Se puder, tire este dia de folga e
saia da rotina. Não permita que
parentes se intrometamdemais
emsua vida. Cuide de sua apa-
rência e ame-semais.

LEÃO
22/7 - 22/8

Respeite a opinião dos colegas
de trabalho para evitar atritos
desnecessários. Sejamais cari-
nhoso comapessoa amada. Vá
descansarmais cedo.

VIRGEM
23/8 - 22/9

Fique atento a umaboa oportuni-
dade de emprego que poderá
surgir rapidamente. Curta os
momentos especiais na vida
a dois. Visite seu dentista.

LIBRA
23/9 • 22/10

Os conselhos de umapessoa
mais experiente e capaz deverão
ser ouvidos por você. Clima de
instabilidade emnovos roman-
ces. Afaste-se da bebida.

ESCORPIÃO
23/10 • 21/11

Algumasmudanças na sua rotina
exigirão tempo até que você se
acostume comelas. Fatos inespe-
rados trarão grandes alegrias.
Evite os alimentos temperados.

SAGITÁRIO
22/11 • 21/12

Problemas domésticos estarão
tomando seu tempo e tirando
você do sério. Evite bater de
frente comumparente próximo.
Saúde regular.

CAPRICÓRNIO
22/12 • 20/1

Tenha bastante paciência se as
coisas não saíremconforme o
planejado. Controle sempre o seu
ciúme e evitará aborrecimentos.
Trate dores nos pés.

AQUÁRIO
21/1 • 19/2

É chegado omomento demos-
trar as suas habilidades profissio-
nais e o quanto é responsável no
trabalho.Momentos demuita
intimidade. Saúdemuito boa.

PEIXES
20/2 • 20/3

Podemsurgir alguns obstáculos
que irão testar sua paciência e
habilidades. Não descarregue
suas frustrações na pessoa
amada. Saúde instável.

FASESDALUA
JULHO DE 2017

Cheia
dia 9, 1h08

Minguante
dia 16, 16h27

Nova
dia 23, 6h47

Crescente
dia 30, 12h23

20 28.07.2017SEXTA-FEIRA
www.destakjornal.com.brPASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS FRASES

SUDOKU SOLUÇÕES

ALBERT EINSTEIN
físico alemão (1879 – 1955)

Apessoaque nunca
cometeu umerro
nunca tentou fazer
algo novo.

ÁRIES
21/3 - 20/4

Resolva os problemas umde
cada vez para colocar as coisas
emordem. Não fique sonhando
comalguém impossível.
Trate dores de cabeça.

HORÓSCOPO POR ZANDER CATTA PRETA

TOURO
21/4 - 20/5

Receberá cobranças de superio-
res, esteja atento às tarefas.
Encontre sua carametade incre-
mentando sua vida social e será
feliz. Visite seu dentista.

GÊMEOS
21/5 - 20/6

O trabalho emgrupo facilitará
a conclusão de todas as tarefas
difíceis. Afaste os pensamentos
negativos do seu coração. Vigie
seu colesterol.

CÂNCER
21/6 - 21/7

Se puder, tire este dia de folga e
saia da rotina. Não permita que
parentes se intrometamdemais
emsua vida. Cuide de sua apa-
rência e ame-semais.

LEÃO
22/7 - 22/8

Respeite a opinião dos colegas
de trabalho para evitar atritos
desnecessários. Sejamais cari-
nhoso comapessoa amada. Vá
descansarmais cedo.

VIRGEM
23/8 - 22/9

Fique atento a umaboa oportuni-
dade de emprego que poderá
surgir rapidamente. Curta os
momentos especiais na vida
a dois. Visite seu dentista.

LIBRA
23/9 • 22/10

Os conselhos de umapessoa
mais experiente e capaz deverão
ser ouvidos por você. Clima de
instabilidade emnovos roman-
ces. Afaste-se da bebida.

ESCORPIÃO
23/10 • 21/11

Algumasmudanças na sua rotina
exigirão tempo até que você se
acostume comelas. Fatos inespe-
rados trarão grandes alegrias.
Evite os alimentos temperados.

SAGITÁRIO
22/11 • 21/12

Problemas domésticos estarão
tomando seu tempo e tirando
você do sério. Evite bater de
frente comumparente próximo.
Saúde regular.

CAPRICÓRNIO
22/12 • 20/1

Tenha bastante paciência se as
coisas não saíremconforme o
planejado. Controle sempre o seu
ciúme e evitará aborrecimentos.
Trate dores nos pés.

AQUÁRIO
21/1 • 19/2

É chegado omomento demos-
trar as suas habilidades profissio-
nais e o quanto é responsável no
trabalho.Momentos demuita
intimidade. Saúdemuito boa.

PEIXES
20/2 • 20/3

Podemsurgir alguns obstáculos
que irão testar sua paciência e
habilidades. Não descarregue
suas frustrações na pessoa
amada. Saúde instável.

FASESDALUA
JULHO DE 2017

Cheia
dia 9, 1h08

Minguante
dia 16, 16h27

Nova
dia 23, 6h47

Crescente
dia 30, 12h23

20 28.07.2017SEXTA-FEIRA
www.destakjornal.com.brPASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS FRASES

SUDOKU SOLUÇÕES

ALBERT EINSTEIN
físico alemão (1879 – 1955)

Apessoaque nunca
cometeu umerro
nunca tentou fazer
algo novo.

ÁRIES
21/3 - 20/4

Resolva os problemas umde
cada vez para colocar as coisas
emordem. Não fique sonhando
comalguém impossível.
Trate dores de cabeça.

HORÓSCOPO POR ZANDER CATTA PRETA

TOURO
21/4 - 20/5

Receberá cobranças de superio-
res, esteja atento às tarefas.
Encontre sua carametade incre-
mentando sua vida social e será
feliz. Visite seu dentista.

GÊMEOS
21/5 - 20/6

O trabalho emgrupo facilitará
a conclusão de todas as tarefas
difíceis. Afaste os pensamentos
negativos do seu coração. Vigie
seu colesterol.

CÂNCER
21/6 - 21/7

Se puder, tire este dia de folga e
saia da rotina. Não permita que
parentes se intrometamdemais
emsua vida. Cuide de sua apa-
rência e ame-semais.

LEÃO
22/7 - 22/8

Respeite a opinião dos colegas
de trabalho para evitar atritos
desnecessários. Sejamais cari-
nhoso comapessoa amada. Vá
descansarmais cedo.

VIRGEM
23/8 - 22/9

Fique atento a umaboa oportuni-
dade de emprego que poderá
surgir rapidamente. Curta os
momentos especiais na vida
a dois. Visite seu dentista.

LIBRA
23/9 • 22/10

Os conselhos de umapessoa
mais experiente e capaz deverão
ser ouvidos por você. Clima de
instabilidade emnovos roman-
ces. Afaste-se da bebida.

ESCORPIÃO
23/10 • 21/11

Algumasmudanças na sua rotina
exigirão tempo até que você se
acostume comelas. Fatos inespe-
rados trarão grandes alegrias.
Evite os alimentos temperados.

SAGITÁRIO
22/11 • 21/12

Problemas domésticos estarão
tomando seu tempo e tirando
você do sério. Evite bater de
frente comumparente próximo.
Saúde regular.

CAPRICÓRNIO
22/12 • 20/1

Tenha bastante paciência se as
coisas não saíremconforme o
planejado. Controle sempre o seu
ciúme e evitará aborrecimentos.
Trate dores nos pés.

AQUÁRIO
21/1 • 19/2

É chegado omomento demos-
trar as suas habilidades profissio-
nais e o quanto é responsável no
trabalho.Momentos demuita
intimidade. Saúdemuito boa.

PEIXES
20/2 • 20/3

Podemsurgir alguns obstáculos
que irão testar sua paciência e
habilidades. Não descarregue
suas frustrações na pessoa
amada. Saúde instável.

FASESDALUA
JULHO DE 2017

Cheia
dia 9, 1h08

Minguante
dia 16, 16h27

Nova
dia 23, 6h47

Crescente
dia 30, 12h23
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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

20 28.07.2017SEXTA-FEIRA
www.destakjornal.com.brPASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS FRASES

SUDOKU SOLUÇÕES

ALBERT EINSTEIN
físico alemão (1879 – 1955)

Apessoaque nunca
cometeu umerro
nunca tentou fazer
algo novo.

ÁRIES
21/3 - 20/4

Resolva os problemas umde
cada vez para colocar as coisas
emordem. Não fique sonhando
comalguém impossível.
Trate dores de cabeça.

HORÓSCOPO POR ZANDER CATTA PRETA

TOURO
21/4 - 20/5

Receberá cobranças de superio-
res, esteja atento às tarefas.
Encontre sua carametade incre-
mentando sua vida social e será
feliz. Visite seu dentista.

GÊMEOS
21/5 - 20/6

O trabalho emgrupo facilitará
a conclusão de todas as tarefas
difíceis. Afaste os pensamentos
negativos do seu coração. Vigie
seu colesterol.

CÂNCER
21/6 - 21/7

Se puder, tire este dia de folga e
saia da rotina. Não permita que
parentes se intrometamdemais
emsua vida. Cuide de sua apa-
rência e ame-semais.

LEÃO
22/7 - 22/8

Respeite a opinião dos colegas
de trabalho para evitar atritos
desnecessários. Sejamais cari-
nhoso comapessoa amada. Vá
descansarmais cedo.

VIRGEM
23/8 - 22/9

Fique atento a umaboa oportuni-
dade de emprego que poderá
surgir rapidamente. Curta os
momentos especiais na vida
a dois. Visite seu dentista.

LIBRA
23/9 • 22/10

Os conselhos de umapessoa
mais experiente e capaz deverão
ser ouvidos por você. Clima de
instabilidade emnovos roman-
ces. Afaste-se da bebida.

ESCORPIÃO
23/10 • 21/11

Algumasmudanças na sua rotina
exigirão tempo até que você se
acostume comelas. Fatos inespe-
rados trarão grandes alegrias.
Evite os alimentos temperados.

SAGITÁRIO
22/11 • 21/12

Problemas domésticos estarão
tomando seu tempo e tirando
você do sério. Evite bater de
frente comumparente próximo.
Saúde regular.

CAPRICÓRNIO
22/12 • 20/1

Tenha bastante paciência se as
coisas não saíremconforme o
planejado. Controle sempre o seu
ciúme e evitará aborrecimentos.
Trate dores nos pés.

AQUÁRIO
21/1 • 19/2

É chegado omomento demos-
trar as suas habilidades profissio-
nais e o quanto é responsável no
trabalho.Momentos demuita
intimidade. Saúdemuito boa.

PEIXES
20/2 • 20/3

Podemsurgir alguns obstáculos
que irão testar sua paciência e
habilidades. Não descarregue
suas frustrações na pessoa
amada. Saúde instável.

FASESDALUA
JULHO DE 2017

Cheia
dia 9, 1h08

Minguante
dia 16, 16h27

Nova
dia 23, 6h47

Crescente
dia 30, 12h23
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ASSESSORIA JURÍDICA

ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

CONSTRUÇÃO E REFORMA
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EXTINTORES

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
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ELEVADORES INSPEÇÃO PREDIAL

FARDAMENTOS

CONTABILIDADE

DESENTUPIDORA

CONSTRUÇÃO E REFORMA



15Jornal do Sindico | Agosto 2017 15Jornal do Sindico | Agosto 2017

SEGURANÇASEGURANÇA

85 3214.4972



16 Agosto 2017 | Jornal do Sindico


