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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
mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 Ano 12 meses

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

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

0,5768
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

0,5626
0,5626
0,0623
0,58

0,3091
0,81
23,51
937,00

1.076,20

0,5512
0,5512
0,0509
0,58

0,2977
0,80
23,51
937,00

1.076,20

4,69
4,69
0,60
4,79
2,60
6,35
0,94
6,48
---
---

7,49
7, 49
1,25
7,44
4,28
12,06
1,51
6,48
---
---

A sociedade é mutável e as leis e regras 
que a regem devem acompanhar 

suas mudanças. O Jornal do Síndico já 
abordou em outra oportunidade, por 
exemplo, a nova onda dos serviços de 
locação compartilhada, como o oferecido 
pelo aplicativo Air BNB, no qual o dono 
do apartamento pode locar o imóvel 
ou parte dele (um quarto) por uma 
curta temporada, como se fosse uma 
hospedaria. 
  Nesta edição de setembro 
da nossa publicação, trazemos mais 
uma discussão acerca dessa necessidade 
de atualizar as normas do condomínio 
afim de abranger novas modalidades 
de relações estabelecidas. A convenção 
do condomínio e seu regimento interno 
não são textos imutáveis, eles podem 

ser atualizados para acrescentar novas 
disposições de acordo com a dinâmica 
do prédio, obviamente desde que essa 
alteração seja feita com a anuência da 
assembleia. 
 Nesse mês, fazemos referência 
específica ao uso - cada vez mais frequente 
- dos apartamentos como Home Office, 
termo em inglês usado para designar os 
escritórios montados dentro do próprio 
ambiente doméstico. Há condomínios 
novos que já possuem regras para essa 
atividade, mas os mais antigos não têm. 
Saiba um pouco mais sobre o que são os 
home offices na nossa matéria da seção 
“Cotidiano”.
 Outra matéria de destaque em 
nosso JS deste mês é sobre a vacância no 
cargo de síndico. Na ausência dele - seja 

por renúncia, doença ou falecimento - você 
sabe como o condomínio deve proceder? A 
legislação não é taxativa sobre o assunto e 
os procedimentos podem variar de acordo 
com as convenções condominiais. De todo 
modo, essa é uma situação da qual nenhum 
condomínio está isento, e é interessante 
ter um plano de ação imediato, caso seja 
necessário. Saiba mais em nossa seção 
“Administração”.
 Setembro é o mês que finaliza o 
inverno e traz a primavera. Desejamos a 
todos os nossos leitores um excelente mês, 
com essa nova estação, com novos projetos 
e muita força em prol dos interesses 
coletivos do condomínio. 

A todos, uma ótima leitura!
Os editores
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DICAS         

Você sabia que as mãos - e especificamente os 
dedos - são as áreas do corpo mais comumente 
atingidas em episódios de acidente laboral? 

Somadas, mãos e dedos, são as áreas que representam 
31% dos acidentes que aconteceram entre 2012 e 2016, 
mais de 800 mil casos de acordo com o Observatório de 
Segurança Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, 
elaborado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e 
a Organização Internacional do Trabalho (OIT).
 É válido lembrar que garantir os equipamentos 
e ambiente adequado que garantam a plena segurança 
dos funcionários é uma responsabilidade do 
contratante. As luvas de proteção são exemplo de um 
tipo de Equipamento de Proteção Individual (EPI) que 
deve ser fornecido ao trabalhador. As luvas podem ser 
feitas de vários materiais, como raspa de couro, látex, 
PVC, neoprene, lona, dependendo do uso a que se 
destina. 

Não são raros os casos em que uma reforma é 
concluída com um custo muito maior que o 
inicialmente estimado. Isso acontece por alguns 

motivos que podem ser evitados, desde que haja um 
planejamento minucioso prévio. O primeiro passo é fazer 
uma pesquisa de mercado para ver o valor médio que 
cada material que será usado e, com base nesse preço, 
fazer um orçamento, lembrando de acrescentar um 
percentual a mais já considerando um possível reajuste. 
 Junto ao planejamento de preços, é fundamental 
que sejam listados absolutamente todos os materiais 
necessários, desde o número de sacas de cimento à uma 
trena. Em parte, é função do arquiteto ou engenheiro 
fornecer essa informação ao cliente. Por fim, outra dica 
útil é negociar o pagamento da mão de obra por etapas 
e jamais antecipadamente, pois corre-se o risco de levar 
calotes. O pagamento por diária também não é o ideal, 
pois a obra pode ser atrasada propositalmente.

Ecológicas e econômicas, as lâmpadas do tipo LED 
têm sido uma opção cada vez mais recorrente em 
condomínios que visam reduzir a conta de energia. 

Deve-se ter bastante atenção ao adquirir esse produto: Desde 
17 de julho de 2017, está proibido o comércio de lâmpadas 
LED (com regulador integrado à base) sem certificação do 
Inmetro. O consumidor deve ficar atento e preços muito 
baixos devem servir de alerta, pois há no mercado produtos 
irregulares com selo falsificado e com outras informações 
inverídicas que podem trazer sérios riscos.
 A certificação visa garantir um padrão de qualidade 
de iluminação, baixo consumo e, também, segurança, 
evitando a comercialização de modelos irregulares, que 
oferecem riscos de superaquecimento, choque e curto-
circuito. Todos os produtos certificados devem informar nas 
embalagens o selo de identificação do Inmetro, número de 
registro, o comparativo de equivalência da potência do LED 
em relação às lâmpadas fluorescentes e às incandescentes 
(W), temperatura da cor (K) e a eficiência energética (Im/W).

Luvas de segurança Dicas para reforma Lâmpadas LED
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Cargo vazio: na falta do síndico, quem assume o condomínio?

O síndico é a pessoa eleita democraticamente 
por meio de votação para gerir o condomínio 
em nome do benefício coletivo. A ele cabe 

a responsabilidade pelas finanças, manutenções, 
gerenciamento dos funcionários, conciliação dos 
interesses dos condôminos, obras... As atribuições 
não são poucas e algumas vezes pode acontecer de a 
pessoa eleita para o cargo não querer mais ocupá-lo. 
 Nessas situações, quem assume o condomínio? 
A mesma pergunta se aplica aos casos de morte ou 
doença que impossibilite o síndico de exercer sua 
função. Para o advogado Neemias Souto a medida a 
ser tomada será orientada pelo que diz a convenção 
do condomínio. 
 “A maioria dos prédios já elegem, junto com o 
síndico, o seu vice, o qual deve assumir de imediato 
sendo observada a vacância do cargo. Outras 
convenções podem estabelecer o presidente do 
Conselho Fiscal como síndico interino até que seja 
convocada uma nova eleição”, explica Souto. 
 Segundo o jurista, os procedimentos variam, 
pois a lei que rege os condomínios não é taxativa 
sobre como agir nessas situações. Caso a convenção 
seja omissa a respeito do tema e não haja nenhuma 
outra liderança com poderes instituídos para 
assumir a sindicância, é necessário realizar uma 
assembleia extraordinária para deliberar sobre o 

assunto em caráter de urgência, pois o condomínio 
não pode ficar sem um representante. 
 “É válido ressaltar que a relação do síndico 
com o condomínio não é de empregado e 
empregador, sua atividade é de caráter voluntário 
e ele é livre para abdicar de suas funções 
seja alegando ou não algum motivo para tal”, 
complementa. O advogado, contudo, alerta para 
o fato de que nada impede que o ex-síndico 
seja posteriormente responsabilizado por algo 
irregular no condomínio durante seu tempo de 
gestão, mesmo depois de deixar de ser síndico. 
 “Infelizmente, sabemos que muitas vezes a 
renúncia se deve pelo medo de ser penalizado por 
alguma falha cometida por descuido ou má fé na 
administração, mas é preciso deixar claro que sair 
do cargo não isenta a pessoa da responsabilidade de 
responder pelo tempo em que o ocupou”, esclarece 
Neemias. 
 E se ninguém se voluntariar para ocupar o 
cargo vago? Esse é um problema que pode ocorrer, 
mas que pode ser contornado com a contratação de 
um síndico profissional, carreira que cresce cada vez 
mais nas grandes cidades. Isso pode ser uma solução 
definitiva ou temporária, até que algum condômino 
ofereça seu nome para ocupar a administração do 
condomínio. 

ADMINISTRAÇÃO

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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BEM ESTAR

SEGURANÇA

A quantidade e intensidade 
de ruídos aos quais você 
se expõe ao longo do 

dia são fatores determinantes 
para sua saúde auditiva. O 
excesso de barulho, repetidas 
vezes, pode ocasionar inclusive 
a perda definitiva da audição 
ou percentuais dela. A OMS 
(Organização Mundial da 
Saúde) calcula que cerca de 
10% das pessoas sofrem de 
deficiência auditiva em todo 
o mundo, números no Brasil 
revelam que esse número chega 
a 15 milhões.

 A perda da audição 
em decorrência de maus 
hábitos, como, por exemplo, 
ouvir música em volume muito 
alto, é mais comum do que se 
imagina! Segundo dados de 
um levantamento feito pela 
SBO (Sociedade Brasileira de 
Otologia), dos casos de perda 
auditiva de 30 a 35% ocorrem 
por consequência à exposição 
rotineira ao ruído que causa 
surdez parcial. 
 Você tem o hábito de 
ouvir música alta, trabalha 
em ambientes com muito 

ruído ou mesmo manuseando 
instrumentos que produzem 
barulho excessivo? Se sim, 
talvez essa seja a hora de buscar 
formas de proteger os ouvidos. 
A constante exposição a ruídos 
com frequência maior de 85 
decibéis pode gerar danos 
significativos na estrutura 
auricular, resultando em ouvir 
zumbido contínuo ou sons 
distorcidos. Isso acontece por 
causa das várias lesões nas 
células auditivas sensoriais e 
essas consequências muitas 
vezes são irreparáveis. 

 Os efeitos da poluição 
sonora às vezes são subestimados, 
uma vez que dificilmente causam 
um problema de imediato. 
Entretanto, em longo prazo, o 
efeito acumulativo das agressões 
constantes ao aparelho auditivo 
confluem para um desfecho 
sério e as pessoas geralmente 
só se dão conta disso quando 
a consequência negativa já se 
instalou e o problema não tem 
solução. 
 Estudos da 
Universidade de São Paulo 
(USP) indicam que os problemas 

auditivos adquiridos por maus 
hábitos estão acometendo 
faixas etárias cada vez mais 
jovens, graças ao estilo de vida 
pouco cuidadoso com essa 
questão. Um estudo mostra 
que de 2004 a 2009 cresceu 
em 20% o número de jovens 
menores de 20 anos de idade 
que são atendidos pelo serviço 
da Faculdade de Medicina da 
USP, a pesquisa foi realizada 
pelo Grupo de Apoio às Pessoas 
Portadoras de Deficiência 
Auditiva que pertence a 
Universidade.

A crescente violência 
vem atingindo também 
os condomínios, antes 

considerados um tipo de 
moradia extremamente segura. 
Na falta de medidas efetivas por 
parte das autoridades públicas 
para combater a criminalidade, 
os próprios condomínios 
dedicam hoje parte de seu 
orçamento para reforçar como 
pode a segurança do seu prédio 
e seus usuários. 
 Dentre as estratégias 
possíveis, a instalação de 
cercas elétricas é uma 
adotada por quase todos os 
edifícios atualmente, pois alia 
baixo custo com bom efeito 
intimidador para barrar a 
entrada de invasores. Tanto 
a sua acomodação quanto 
a manutenção devem ser 

acompanhadas por empresas 
especializadas nesse ramo, 
afim de garantir o melhor 
desempenho do equipamento e 
evitar possíveis acidentes. 
 A cerca elétrica está 
enquadrada na categoria de 
equipamentos protetores 
de perímetro, ou seja, faz 
a segurança dos limites do 
terreno do prédio, sendo 
instalada, portanto, nos muros. 
O mercado de utilidades para 
incrementar a segurança 
predial inova a cada dia e 
atualmente há diferentes tipos 
de cercas elétricas disponíveis, 
com marcas e modelos trazendo 
novas funcionalidades, contudo 
o princípio de funcionamento 
permanece o mesmo: usar a 
eletricidade para repelir invasor 
sem causar risco de morte. 

 A tensão elétrica 
elevada, entre 8 a 12 mil volts, 
a qual percorre os fios de inox 
da cerca não possui amperagem 
suficiente para matar um ser 
humano, nem mesmo um animal 
de estimação (cães e gatos, 
por exemplo), que porventura 
venham a tocar a instalação. O 
choque elétrico disparado é o 
bastante para repelir o invasor, 
fazendo com que se afaste do 
muro. 
 As cercas elétricas 
possuem um dispositivo 
de segurança que faz soar 
um alarme caso haja dano à 
corrente elétrica que supre o 
equipamento, seja por curto-
circuito ou mesmo corte dos 
fios. Há dois modelos que são 
frequentemente usados em 
condomínios: o primeiro é a 

cerca elétrica convencional 
(feita de hastes verticais ligadas 
entre si através dos isoladores 
por fios de aço inox) e a segunda 
é a cerca elétrica concertina 
(feita com arame farpado de alta 
tensão de ruptura, em formato 
de espiral, contendo lâminas de 
aço perfurantes e cortantes)
 Um kit para instalação 
de cerca elétrica contém, de 
modo geral, os seguintes itens: 
central eletrificadora (utiliza a 
energia de 110V ou 22V para 
gerar a tensão dos fios), bateria 
(garante o funcionamento da 

central mesmo em caso de 
falta de energia), cabos de alta 
tensão, fios de aço inox, hastes 
de sustentação e sirene (para 
soar o alarme em casos de 
interrupção da corrente pelo 
sistema). 
 Lembre-se: o 
trabalho com eletricidade é 
potencialmente mortal e só deve 
ser realizado por profissionais 
devidamente capacitados e 
certificados para tal atividade. 
Jamais deve-se tentar instalar o 
produto por conta própria. 

Maus hábitos podem causar perda da audição
Atividades como ouvir música em volume alto ou manusear máquinas ruidosas com frequência podem causar 

gradativamente perda auditiva irreversível

Cercas elétricas reforçam a segurança do prédio
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COTIDIANO

Cada vez mais populares, 
os escritórios do 
tipo home office 

conquistaram vários adeptos 
no Brasil, sobretudo em 
tempos de crise econômica. 
Porém, o funcionamento deles 
devem passar pelo crivo do 
condomínio, uma vez que isso 
influencia na rotina do prédio e 
seus moradores. 
 O chamado home office 
é o termo em inglês usado 
para designar um escritório 
doméstico, ou seja, aquele 
ambiente de trabalho montado 
dentro da própria casa, o 
que traz benefícios como a 
economia com aluguel, conta 
de energia, água, pagamento de 
funcionários, por exemplo. 
 Para o usuário, tal 
modalidade de ambiente é 
cheia de vantagens, no entanto, 
para o condomínio talvez 

isso não seja tão bem visto. 
Trabalhar em casa não é algo 
ilegal, mas em determinadas 
situações, pode trazer 
inconveniências aos demais 
condôminos e funcionários. 
 O síndico Josias 
Machado, de Fortaleza (CE), 
relata alguns problemas que 
enfrentou. “Percebemos no 
condomínio, um fluxo maior 
de visitantes que o que era 
costume em um determinado 
apartamento, várias pessoas 
deixando encomendas e 
envelopes na portaria, as 
vagas de garagem para 
visitantes sempre ocupadas 
por “visitas” deste mesmo 
condomínio, reuniões no salão 
de festas. Tomei a iniciativa 
de ir falar com o inquilino do 
apartamento e descobri que 
ele havia transferido a empresa 
dele para o seu endereço 

domiciliar”, relata. 
 Não havia nada sobre 
o assunto na convenção do 
condomínio, mas a situação 
foi conciliada amigavelmente, 
conta o síndico. “Expliquei para 
o morador que aquilo constituía 
um desvio da finalidade do 
condomínio, que é habitação. 
No entanto, eu também sabia 
que ele passava por um 
momento profissional delicado 
e não era meu interesse de 
nenhum modo prejudicá-lo, 
então estabelecemos algumas 
regras de comum acordo”. 
 Dentre as medidas 
acertadas, estava: proibição 
do uso dos porteiros como 
“secretários particulares” 
para recepção de pessoas e 
documentos, estabelecimento 
de uma faixa de horário para 
receber visitas relacionadas 
ao trabalho, proibição das 

áreas comuns do prédio para 
encontros profissionais, 
máximo cuidado com o respeito 
à lei do silêncio. 
 O caso citado foi 
contornado pacificamente, mas 
isso nem sempre acontece, pois 
falta moderação e bom senso de 
ambas as partes. Portanto, uma 
iniciativa válida é agregar este 
tema à convenção condominial, 
orienta o advogado Victor 

Lima. “Antigamente não havia 
a cultura do home office, e por 
isso não ser comum também 
não havia disposições sobre 
o tema em convenções. No 
entanto, é necessário que se 
acompanhem as mudanças 
que chegam com o tempo, e é 
interessante que se discutam 
em assembleias os termos para 
o uso do domicilio para fins 
profissionais”, comenta. 

Funcionamento de Home Office necessita autorização do condomínio

Untitled-1   1 02/08/17   17:38
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MEIO AMBIENTE

ESPECIAL 

A Política Nacional 
de Resíduos Sólidos 
é um conjunto de 

medidas que visam a um 
melhor gerenciamento do 
lixo produzido, sobretudo, 
nas grandes cidades. Uma 
das ações propostas e já 
efetivada em vários locais 
é a coleta seletiva. Trata-
se de um jeito diferente 
de separar os resíduos, 
um novo hábito que pode 
ser adquirido sem custo 
algum. De quebra, além de 
incentivar práticas mais 
sustentáveis, o condomínio 
também pode ter algum 
lucro com isso. 
 O papel do 
condomínio é em primeiro 
lugar conscientizar e 
estimular seus moradores 

a adotarem a coleta seletiva 
dentro de casa. Para isso, 
são válidos colocar cartazes 
explicando o método, enviar 
panfletos e comunicados 
solicitando a colaboração 
dos condôminos. Para que o 
descarte ocorra da maneira 
correta, é fundamental que 
o condomínio disponibilize 
contêineres de cores 
diferentes sinalizados com 
o tipo de resíduo que deve 
ser depositado: papel, 
metal, plástico e orgânicos. 
 Há cooperativas 
de reciclagem, fábricas e 
artesãos que têm interesse 
em adquirir parte desses 
materiais e muitos 
condomínios brasileiros 
encontraram no lixo uma 
forma de fazer renda. Ainda 

que seja pequena em alguns 
casos, a quantia recebida 
por aquilo que seria 
descartado ajuda a pagar as 
contas do condomínio. 
 O condomínio 
pode ajudar incentivando 
a prática, coletando o 
lixo e vendendo, mas a 
parte principal é feita no 
ambiente doméstico: a 
separação dos resíduos. Por 
isso, é muito importante 
levar a informação aos 
condôminos, sobre como 
realizar esse processo. 
 O primeiro passo 
é separa grosseiramente 
o lixo orgânico e o não-
orgânico. Na primeira 
categoria se enquadram 
tudo aquilo que é resto 
de alimentos (cascas de 

frutas, restos de comida 
da geladeira ou vencidos). 
O segundo grupo inclui 
tudo aquilo que não é 
proveniente de vegetais, 
frutas, carnes ou alimentos 
industrializados, mas inclui 
todas as embalagens deles: 
plásticos, papel, vidros, 
metais.
 Dentro dessa 
segunda categoria, é 
importante ainda fazer 
a separação por cada um 
dos quatro sub-grupos. 
Deve-se dar uma atenção 
a dois tipos de produtos 
rejeitados no ambiente 
doméstico: o primeiro é 
o óleo de cozinha, que 
jamais deve ser despejado 
em ralos. Deve ser 
engarrafado e descartado 

separadamente. O segundo 
é a categoria de pilhas 
e baterias, que também 
recebem uma destinação 
especial, devendo ser 
devolvidas nos locais onde 
foram adquiridas. 
 A coleta seletiva 
é algo que faz bem ao 
meio ambiente e ajuda 
a controlar a poluição 
provocada pelo descarte 
incorreto em lixões, aterros, 
mananciais de água. Trata-
se de um hábito que, assim 
como qualquer outro, pode 
parecer complicado no 
início, mas vai se tornando 
automático com o passar 
do tempo. Eduque-se, mude 
as práticas e colabore 
para um condomínio mais 
sustentável, 

A vida em grandes cen-
tros urbanos por si só 
já prevê a exposição 

a diversos tipos de poluição. 
Dentre elas, a auditiva nem 
sempre recebe a atenção devi-
da até que, após danos cumu-
lativos, cause um prejuízo ir-
reparável à saúde. Foi com a 
justificativa de evitar a polui-
ção sonora que a Câmara Mu-
nicipal do Rio de Janeiro regu-
lamentou recentemente neste 
ano a Lei 6.179/2017, Decreto 
43.372, que versa sobre o li-
miar de som tolerável. 
 A partir de agora, 
quem exceder ao limite má-
ximo de decibéis permitido 
e perturbar o bem-estar e o 
sossego público ou da vizi-
nhança ficará sujeito a multas 
de R$ 500 (pessoas físicas), e 
R$ 5 mil (pessoas jurídicas). 
O artigo 1º esclarece que a Lei 
dispõe sobre medidas para o 

combate eficaz à poluição so-
nora prejudicial ao meio am-
biente, à saúde, à segurança ou 
ao sossego público.
 Barulhos produzidos 
por animais domésticos, voz 
humana, som musical, obras, 
reformas e meios de trans-
porte são alguns dos ruídos 
classificados como “poluição 
sonora” pela nova legislação. 
Para receber as denúncias, foi 
criado o canal de comunicação 
telefônica, através do número 
153.
 A nova lei do RJ vem 
a regulamentar o que já exis-
te em outras capitais brasi-
leiras e o que é popularmen-
te conhecido nos condomí-
nios como “Lei do silêncio”, 
onde os sons considerados 
altos (acima de 55 decibéis) 
são proibidos pelo Regimen-
to Interno do prédio e a in-
fração a essa regra pode ser 

penalizada com advertência 
e multa.  
 Nos condomínios, via 
de regra, é possível descrever 
dois tipos de barulho que so-
bressaem das demais: aquele 
contínuo, seja uma festa no 
salão, área de lazer ou no in-
terior da própria unidade; e 
aqueles que são irritantes, 
porém breves: latido de cães, 
o caminhar com salto alto, vo-
zes em alto volume, arrastar 

móveis, aparelhos eletrodo-
mésticos que costumam fazer 
muito barulho, dentre outros 
desagradáveis ruídos. 
 Como proceder em 
tal situação na qual o limite 
de decibéis já foi superado e 
o barulho está incomodando 
além da conta? Primeiramen-
te, se o seu condomínio estiver 
em uma cidade com legislação 
específica para isso, como o 
RJ, é só ligar para o canal de 

denúncias. Caso contrário, é 
válido testar uma primeira 
tentativa diplomática e pedir 
com educação para que o ruí-
do seja evitado. Persistindo o 
problema, a Polícia pode ser 
chamada para conter o baru-
lho excessivo já que, segundo 
o art. 54 da Lei 9.605/98, ruí-
dos que podem causar danos à 
saúde são considerados crime, 
podendo levar o infrator a re-
clusão de 1 a 4 anos.

Coleta seletiva deve ser estimulada no condomínio

“Lei do silêncio” controla intensidade do barulho no RJ
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PORTARIA VIRTUAL ATIVA
REDUZA ATÉ 60% O SEU CUSTO DE PORTARIA
Solicite uma visita e entenda porque a WDOIS tem a melhor solução para o seu condomínio.

wdois .com.br ou 3055.7112

RODRIGO KARPAT

É certo que cabe ao síndico 
fazer a guarda das áreas 
comuns e cuidar da 

edificação como um todo, e 
para isso em alguns casos ele 
precisaria adentrar em uma 
unidade. Algumas convenções 
trazem em seu bojo pré-
autorizações perigosas, para 
que os síndicos entrem em 
residências alheias, uma vez 
que não contam com a prévia 
autorização do morador. 
 Lembrando que a pré 
autorização da convenção, 
não pode se sobrepor ao 
que    diz a lei, especificamente 
a Constituição Federal, a 
qual trata acertadamente o 
domicílio como asilo inviolável, 
salvo em situações taxativas 
devidamente explicitadas no 
texto da lei, quando o ingresso 
sem autorização ser permito 
somente em caso de flagrante 
delito ou desastre, ou para 
prestar socorro, ou, durante o 
dia, por determinação judicial. 
(art. 5º, inciso XI, Constituição 

Federal) 
 E adentrar em uma 
moradia sem prévia autorização 
poderá fulminar em invasão de 
domicilio por parte do síndico, 
zelador, ou de quem o fizer 
sem prévio consentimento do 
morador.

Código Penal 
 Art. 150 - Entrar ou 
permanecer, clandestina ou 
astuciosamente, ou contra a 
vontade expressa ou tácita de 
quem de direito, em casa alheia 
ou em suas dependências:
 Pena - detenção, de um 
a três meses, ou multa.
 A situação em que o 
síndico se encontra no caso de 
querer penetrar em domicílio 
alheio sem prévia autorização, 
é a mesma do policial que 
quer cópia das imagens do 
circuito interno de TV ou do 
policial que quer adentrar 
no condomínio sem mandato 
judicial. O condomínio também 
é considerado domicílio nos 

termos do III, § 4º Art. 150 do 
Código Penal.
 Assim, a Constituição 
assegura a moradia o asilo 
inviolável, do qual, sem 
prévia autorização do dono 
ou ocupante ninguém nela 
pode penetrar, salvo por 
ordem judicial ou se ali estiver 
ocorrendo algum desastre ou 
crime, ou ainda para prestar 
socorro. 
 Desta forma, em caso 
de necessidade, por mais que 
ali esteja ocorrendo uma obra 
irregular, um vazamento ou 
qualquer outra situação, o 
síndico precisa de autorização 
do morador para ingressar na 
unidade. Caso esta autorização 
lhe seja negada, ele não deve 
entrar em propriedade alheia, 
e sim notificar o ocupante e 
se necessário ingressar com 
medida judicial para que lhe 
seja autorizado o acesso ou 
paralisada a obra. 
 Se na unidade estiver 
ocorrendo um vazamento 

ou uma obra irregular, por 
exemplo; se o morador não 
permitir a entrada, este 
responderá pelos prejuízos 
causados na esfera civil e o 
síndico deverá ingressar com 
medida judicial para paralisar a 
obra se necessário ou obrigar o 
morador ao reparo.   
 Mas se ali estiver 
uma pessoa caída/acidentada, 
precisando de ajuda, ou se 
um crime estiver ocorrendo, 
respectivamente, o síndico e 
a polícia poderão adentrar a 
unidade, conforme autoriza a 
Constituição Federal, para esses 
casos específicos. 
 Para as unidades 
vazias, sem que se localize 
o morador e se ali algo que 
poderá gerar dano, risco ou 
prejuízo a terceiros estiver 
ocorrendo, podemos encaixar 
nas hipóteses do instituto da 
gestão de negócios.
 O Código Civil nos traz 
a figura do gestor de negócios 
que é a conduta de um estranho, 

sindico ou não, que interfere em 
negócio de terceiro, que pode 
ser em uma residência, a fim de 
evitar-lhe um prejuízo, agindo 
conforme o terceiro teria agido 
se tivesse conhecimento do fato. 
 É uma atividade 
excepcional. É exemplo desta 
gestão o vizinho que zela pela 
casa de quem se ausentou sem 
deixar notícias ou o síndico que 
ingressa na unidade vazia e 
fecha a torneira ou estanca um 
vazamento. 
 O Art. 861 do Código 
Civil, aduz: “Aquele que, sem 
autorização do interessado, 
intervém na gestão de negócio 
alheio, dirigi-lo-á segundo 
o interesse e a vontade 
presumível de seu dono, ficando 
responsável a este e às pessoas 
com quem tratar. ”
 Lembrando que se o ato 
praticado for contra a vontade 
manifesta ou presumível do 
dono, o gestor responderá 
até mesmo pelos prejuízos 
imprevisíveis Art. 862 do CC.

Condomínio: Invasão de domicílio pelo síndico
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DECORAÇÃO (REDAÇÃO COM ASSESSORIA)

A madeira é um material 
que nunca sai de 
moda na arquitetura 

e decoração. Isso porque ele 
reúne características que 
agradam a gregos e troianos: 
combina com temáticas 
rústicas ou sofisticadas, 
transmite aconchego e 
conforto térmico, harmoniza 
com diferentes cores, 
pode ser usado tanto em 
ambientes internos quanto 
externos, sem falar em 
aspectos econômicos como 
a durabilidade e resistência. 
 A arquiteta Marília Dias 
afirma que há alguns mitos 
em torno da madeira que 
estão aos poucos sendo 
quebrados. “A ideia de que 
é um material exclusivo 
para climas frios é um dos 
mitos que estão caindo. 
Não existe essa regra, o piso 
de madeira é uma opção 
inclusive para áreas de 
lazer como um deck para 
piscina ou espaço gourmet. 
Também não é verdade que 
é um material vulnerável ao 
clima e a insetos, desde que 
se faça manutenção com 
produtos adequados, a vida 
útil da madeira é bastante 
longa em comparação a 
outros materiais”, comenta a 
arquiteta. 
 Conheça os tipos de 
madeira e invista em uma 

renovação do visual do 
condomínio:

• Tacos
 Os tacos são peças 
pequenas de madeira 
maciça natural vendidas 
separadamente, cuja 
tonalidade vai variar de 
acordo com a árvore da qual 
a matéria-prima foi extraída. 
Por conta do tamanho 
reduzido, o preço do taco 
é menor do que dos outros 
tipos de piso de madeira, 
mas sua instalação não é das 
mais práticas ou rápidas: as 
peças são instaladas uma a 
uma com cola, compondo o 

desenho do piso. A limpeza 
pode ser realizada com pano 
seco e vassoura.

• Piso laminado
Trata-se de placas 
fabricadas com resíduos 
de madeira, cujas peças 
podem ser aplicadas sobre o 
assoalho ou sobre outro piso 
e o encaixe se dá por meio 
do modelo macho-fêmea. A 
instalação é bastante prática 
e dura de um a dois dias. O 
piso apresenta resistência 
a riscos e é composto por 
quatro camadas, possuindo 
uma manta acústica que 
reduz o barulho ao pisar, 

sendo bastante procurado 
por moradores de 
apartamento. A limpeza é 
simples e pode ser feita com 
pano úmido e sabão neutro. 

• Assoalho de madeira
É o modelo mais resistente, 
uma vez que é fabricado com 
madeira maciça natural (as 
mais comuns são Ipê, Jatobá, 
Peroba e Carvalho) e pode 
durar mais de vinte anos. A 
tonalidade vária de acordo 
com a espécie. Em caso de 
riscos ou manchas, uma 
vantagem do assoalho é a 
possibilidade de ser lixado, 
adquirindo aspecto novo. 

Devido a suas características 
especiais, esse é o tipo mais 
caro de piso de madeira, 
mas também é o que oferece 
mais vantagens.

• Carpete de madeira
Muito confundido com o 
piso laminado, o carpete 
de madeira consiste em 
uma folha fina de madeira 
natural acoplada a uma base 
de madeira processada. A 
diferença entre ambos é que 
o carpete possui espessura 
menor e é menos resistente, 
em contrapartida, é uma 
opção mais barata e de fácil 
instalação.

Atemporal, confortável e bonito: conheça os tipos de piso de madeira
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Com o grande crescimento das 
cidades, número de construções 
e programas de moradias 

também tornou-se mais complexo 
a administração e atendimento as 
várias situações que podem envolver 
os moradores de condomínios 
edilícios. 
 Em regra, tratando-se de 
condomínio, o Síndico é responsável 
pela maioria das ocorrências que 
envolvem a vida condominial, sendo 
uma de suas responsabilidades 
providenciar as manutenções do 
prédio, zelar pelo bem estar coletivo, 
segurança, entre outras.
 Atualmente, é crescente 
o número de ações judiciais que 
envolvem quedas e arremessos de 
objetos pelas janelas dos prédios, e 
isso tem gerado grandes prejuízos aos 
condomínios.
 Mas quem responde por 
queda e arremesso de objetos dos 
apartamentos?

 Para ser um bom 
condômino, não basta apenas você 
estar em dia com o pagamento 
da sua cota condominial, você 
também precisa andar de acordo 
com as regras de convivência em 
condomínio. 
 No caso de queda 
e arremessos de objetos dos 
apartamentos, há duas hipóteses. 
Vejamos:

- Possibilidade de identificação do 
apartamento que deu origem à queda 
ou arremesso do objeto: sendo possível 
tal identificação, a responsabilidade é 
do respectivo condômino. 

- Impossibilidade de identificação 
do apartamento que deu origem 
à queda ou arremesso do objeto: 
não sendo possível identificar o 
apartamento causador do dano, 
a responsabilidade é do próprio 
condomínio.

 E, entre as hipóteses acima 
referidas, há de se observar as suas 
classificações:

 - Objetos que são arremessados: neste 
caso, existe a intenção de arremessar 
um objeto, como por exemplo, bituca 
de cigarro; 

- Objetos que caem acidentalmente: 
nesse caso, mesmo que não haja 
a intenção de se arremessar um 
determinado objeto, como por 
exemplo, um vaso de flor que estava 
na janela, o morador assume o risco 
por seu ato.

 Na prática, ambos são 
passíveis de punição administrativa, 
com a aplicação de multa punitiva 
condominial.
 Tal multa poderá constar 
na convenção ou regimento interno 
do condomínio, bem como  poderá 
ser aplicada diretamente pelo 
síndico ao tomar conhecimento do 
fato.
 Desse modo, a identificação 
do apartamento infrator é 
fundamental, pois é através da 
identificação que, além da multa 
administrativa, o condômino 
responderá pelo risco do dano 
causado. 
 Assim, se o dano causado for 

interno, a resolução se dará de forma 
administrativa, porém se externo e 
envolver terceiros, pode-se buscar o 
amparo do Poder Judiciário.
 Importante saber que, em 
ambos os casos, também é possível 
acionar o seguro do condomínio. 
 Na prática: caso o 
condomínio não identifique o 
apartamento de onde caíram ou 
foram arremessados os objetos, 
este assumirá o dano sendo 
a despesa rateada entre os 
condôminos.
 Ainda, quando a ocorrência 
envolver terceiros, há de se ter muita 
cautela ao fornecer dados cadastrais 
do condômino infrator. 
 Hoje em dia, a fim de 
evitar a responsabilidade civil, 
a maioria dos condomínios, tem 
inserido cláusulas punitivas no 
seu regimento interno, referente 
a queda e arremessos de objetos, 
considerando-se que o trabalho 
de fiscalização do prédio deve ser 
realizado pelo síndico, funcionários 
e condôminos. 
 No entanto, se o problema 
da queda for decorrente da falta de 
conservação da fachada do prédio, a 
responsabilidade é do condomínio, 
não impedindo que o morador 
providencie os reparos, em caso de 
urgência, e após solicite o respectivo 

reembolso.
 Apesar da queda e 
arremesso de objetos ser um grave 
problema, a simples colocação de 
câmeras de monitoramento no topo 
do condomínio ou até mesmo no 
térreo, neste caso,  devendo estas 
estarem voltadas para cima, pode ser 
uma solução muito eficaz. 
 A vida em condomínio 
implica direitos e deveres, sendo 
necessário que cada um respeite 
seus limites e os limites dos demais 
moradores. 
 Um bom trabalho 
de conscientização, junto aos 
condôminos, pode trazer grandes 
mudanças de comportamento, 
evitando assim o surgimento de 
situações desagradáveis e que possam 
trazer algum tipo de risco ou prejuízo 
ao condomínio.
 Portanto, caberá ao 
síndico do condomínio avaliar cada 
ocorrência sempre buscando a melhor 
solução para cada situação de conflito, 
a fim de que uma situação simples de 
se resolver não se transforme em uma 
ação judicial em desfavor do próprio 
condomínio.
 Conheça nosso Blog 
e cadastre-se para receber 
gratuitamente conteúdos e 
atualizações. http://simonegoncalves.
com.br/blog/ 

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 MÃO

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

PORTARIA INTELIGENTE

CONDOMÍNIO: QUEM RESPONDE PELA QUEDA DE OBJETOS DOS APARTAMENTOS?

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

HORÓSCOPO

SUDOKU

SOLUÇÕES
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www.destakjornal.com.brPASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS FRASES

SUDOKU SOLUÇÕES

WALTER BAGEHOT
empresário britânico (1826 – 1877)

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

ÁRIES
21/3 - 20/4

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

HORÓSCOPO POR ZANDER CATTA PRETA

TOURO
21/4 - 20/5

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

GÊMEOS
21/5 - 20/6

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

CÂNCER
21/6 - 21/7

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

LEÃO
22/7 - 22/8

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

VIRGEM
23/8 - 22/9

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

LIBRA
23/9 • 22/10

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

ESCORPIÃO
23/10 • 21/11

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

SAGITÁRIO
22/11 • 21/12

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

CAPRICÓRNIO
22/12 • 20/1

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

AQUÁRIO
21/1 • 19/2

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

PEIXES
20/2 • 20/3

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

FASESDALUA
ABRIL DE 2017

Cheia
dia 11, 3h09

Minguante
dia 19, 7h

Nova
dia 26, 9h18

Crescente
dia 3, 15h40

14 25.08.2017SEXTA-FEIRA
www.destakjornal.com.brSEU DESTAK

ÁRIES 21/3 • 20/4

Seus lucros dependerão
da sua organização e pla-

nejamento,mantenha-se cen-
trado. Aproveite o final do dia
para curtirmais os filhos.

HORÓSCOPO - POR ZANDER CATTA PRETA

CÂNCER 21/6 • 21/7

Boas oportunidades pode-
rão surgir ao conhecer

alguém influente comquemvocê
se identificará. Dêmais atenção
a sua vida pessoal e a seu amor.

TOURO 21/4• 20/5

No trabalho esteja atento,
atuante e informado

sobre tudo o que acontece na sua
área de atividade. Você estará
coma espiritualidade emalta.

LEÃO 22/7 • 22/8

Suamente e suas ideias
estão ligadas ao trabalho

e à produtividade. Tenha cuidado
comaventuras amorosas. Relaxe
fazendo pequenos passeios.

GÊMEOS 21/5 • 20/6

Aproveite sua criatividade
emalta, faça novos conta-

tos e programeos próximos dias
comatenção. Procure se distrair,
passear e viver sua relação.

VIRGEM 23/8 • 22/9

Tenha cuidado para não
se envolver emnegócios

ilícitos ou compessoas emquem
não deve confiar. Umamigo
poderá envolvê-lo em fofocas.

LIBRA 23/9 • 22/10

Provocará confusões ao
querermostrar demais as

suas habilidades.Mantenha-se
neutro e discreto por enquanto.
Intrigas devemser superadas.

CAPRICÓRNIO 22/12 • 20/1

Nãomodifique planos,
nemmude seu esquema

de trabalho se quiser que o dia
renda. Desfaça umdesentendi-
mento. Faça exercícios.

ESCORPIÃO 23/10 • 21/11

Trabalhe no que for fácil
e prático. Deixe as tarefas

complicadas para outro dia.
Não se deixe iludir pelas
palavras de umapessoa falsa.

AQUÁRIO 21/1 • 19/2

Força de vontade e inicia-
tiva poderão impulsionar

a promoção tão esperada. Sua
alegria e seu jeito simpático
favorecerão as novas amizades.

SAGITÁRIO 22/11 • 21/12

Não desvalorize sua pri-
meira impressão sobre

alguémno trabalho. Diamuito
indicado para se divertir com
apessoa amada ou amigos.

PEIXES 20/2 • 20/3

Dia demuito trabalho, em
que vocêmesmoexigirá

aomáximode simesmo. Conte-
nha esta forte tendência a passar
dos limites e viver aventuras.

Para anunciar, ligue 3077-3600
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IMPEDIMENTO
@impedimento

GUGACHACRA
@gugachacra

Voltouoamianto,voltouogarimpo
naAmazônia,voltaramasprivatiza-
çõesdeestatais,voltouoCruzeiro
copeiro,oquemaisfaltavoltar?

Averdadeéqueestatemporadade
GameofThronesficoutãoabsurda
quantoasúltimasdeLost.Sopra-
noseMadMenseguemimbatíveis.

Copa émelhor
que campeonato
AssemifinaisdaCopadoBrasil
(CruzeiroxGrêmio) e (Flamengox
Botafogo)comprovaramquemata-
mataémuitomelhorquepontos
corridos.OMineirãoeoMaracanã
estavam lotados, eosdois jogos
forammuitoemocionantes. Futebol
dealtonível.Muitomelhorqueos
jogossemgraçadepontoscor-
ridos.OsegundoturnodoCampeo-
natoBrasileiroacaboudecomeçar,
e todos já sabemqueoCorinthians
seráocampeão.Qual aemoçãodo
torneio?Nenhuma.

CLÓVIS CORRÊIA
Via e-mail

Tragédias
nas águas
OBrasil é umpaís gigantesco e
conta comum litoral enorme
ediversos rios. Todos os dias,
milhares de pessoas precisam
atravessaressas vias aquáticas
para chegarao trabalho ou em
casa. Esses acidentes noPará e na
Bahia demonstramque amaioria
das embarcações está empéssi-
mas condições. O governoprati-
camente não fiscaliza nada. Está
na hora de a populaçãopressionar
o governoparamelhoraresses
serviços.

ANTÔNIO ALCÂNTARA
Via e-mail

CARTAS
DOLEITOR
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Crescente
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MARCAS&
CONSUMIDORES
JOÃO FARIA
COLUNISTA
joaofaria@agenciacidada.com.br

Destak:Qual a importância
doBrasil paraamarca?
SimonePerpétua:Desde2012, a
MarsChocolatecresceu300%em
volumedevendaseM&M’S tem
grandeparticipaçãonestesnúmeros.
Oschocolatesmaisvendidos
nomundosãoM&M’Se
Snickers, queremos torná-
los tãoconhecidosno
Brasil comosão lá
fora. Encerramos2016
entreas4maioresdo
mercado, com5,7%de
participaçãoemvalor
(fonte:Nielsen).

Destak:Comosurgiram
ospersonagens?
SimonePerpétua:Em1954,o
personagemVermelhoapareceuem
campanhasparadivulgarochocolate
ao leite “quederretenasuabocae
nãonasuamão”.Desdeentão, os
personagens têmganhadomuita
forçae representatividadeno
mercado, eoVermelhodeixoude

seroúnico. Juntossãoacara
deM&M’SnoBrasil. Eos fãs
podemesperarumagrande
surpresaparaofinal doano.Vem
aíumaediçãoespecial quechegará
paracomemoraroNatal.

OBrasil éumadasgrandesapostasglobaisdaMarsChocolate,dosEUA,que
temadivertidamarcaM&M’Semseuportfóliodeprodutos.Peloquartoano
seguido,aMarséaempresadechocolatesquemaiscresceunopaís.Simone
Perpétua,executivademarketingdacompanhia, conversacomacoluna.

�BOCASAUDÁVEL
Commais flúor, zero
álcool equatroóleos
essenciais, chega
aomercadoonovo
Listerineanticáries.
Oenxaguatóriobucal
deusodiáriopromete
remineralizar oesmalte,

deixandoosdentesmais resistentes
aosácidosproduzidospelas
bactériasdaboca.

�CHURRAS
APerdigãoamplia a sua linha
deprodutosparachurrascoda
NaBrasa. “Asnovidadesaliam
praticidadeesabor. Sãoopçõesque
eliminametapasdepreparo, pois
já vêmtemperadosemarinados”,
afirmaCeciliaAlexandre, executiva
demarketingPerdigão.

�NAVERSÃOBRANCO
Prestígio,marcadaNestléqueuneo
sabordochocolatecomococo, quer
agradarmaispaladareseofereceo
PrestígioBranco.Onovoprodutoda
linhamantémoclássico recheiode
cocomolhadinhocomacobertura
dochocolatebranco.

�ESTILO
AMontblanc
trazparaoBrasil
suaprimeira
coleçãocompleta
deacessóriosem
courovegetal para
osofisticadoviajante

dosdiasatuais. Combinando
finoartesanatocomumaspecto
distintamentevintage, aMontblanc
Heritage 1926cheganas lojas
emsetembro.

Diversãocomchocolate
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ASSESSORIA JURÍDICA

ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

CONSTRUÇÃO E REFORMA
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EXTINTORES

SÍNDICO PROFISSIONAL

ELEVADORES

DEDETIZADORA

INSPEÇÃO PREDIAL

FARDAMENTOS

CONTABILIDADE

DESENTUPIDORA

CONSTRUÇÃO E REFORMA

Rua Cel. Ferraz, 226 - Centro - Fortaleza - Ceará
www.dedetizacaofortaleza.com 

(85) 98519.3857

R DEDETIZAÇÃO 
Limpeza de Caixas D’água 

DESDE1987

BARREIRA QUÍMICA 
CONTRA CUPINS  

ATENDIMENTO COMERCIAL E RESIDENCIAL 

FAZEMOS CONTRATO SEMANAL DE CONTROLE DE MOSQUITO DA DENGUE EM CONDOMÍNIOS 

LIMPEZA CAIXAS D’ÁGUA

E-mail: aldanfor@hotmail.com
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Conheça alguns de nossos serviços:

Individualização de Gás Laudo de Inspeção Técnica Predial

Individualização de Àgua

Reformas e Construções

www.acqualife.net.br  |  atendimento@acqualife.net.br  |  Av. Eng. Santana Júnior, 1133, Sl. 03

( (85) 3062.7420(
        85.98856.4807

CLASSÍNDICO
Classificados

PRODUTOS & 

SERVIÇOS
+e

8 5  3 2 2 7 . 741 3

85 99612.0696

85 98679.7374

mixcon.net.br

contato@mixcon.net.br

ECONOMIZE ÁGUA E GÁS

Pague apenas o seu consumo

 
Recuperação Estrutural

Laudo Predial, Projeto de Incêndio 

Individualização de Gás, Água e Elétrica

Fachada: Pintura, Revestimento e lavagem

Impermeabilização, Reformas e Construção

 

Sr. Ribamar Arruda
Sr. Paulo Alexandrino

ANUNCIAR NO

É A OPÇÃO 
CERTA!

3214.4972
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