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* TR – Taxa Referencial; ** Débitos Federais; *** Unidade Padrão de Capital; (1) Rendimento no 1º dia do mês seguinte, para depósitos até 03/05/12; 
(2) Rendimento no primeiro dia do mês seguinte para depósitos a partir de 04/05/2012 – MP nº 567, de 03/05/2012. (3) Crédito no dia 10 do mês 
seguinte (TR + juros de 3 % ao ano). (4) Juro pela Taxa Selic para pagamentos de débitos federais em atraso – no mês do pagamento, a taxa é 
de 1%; (5) São duas faixas salariais mínimas, com vigência a partir deste mês: R$ 905 (para domésticos, agropecuários, ascensoristas, motoboys) 
e R$ 920 (para operadores de máquinas, carteiros, cabeleireiros, trabalhadores de turismo, telemarketing); (6) Extinta pela Medida Provisória nº 
1973/67, de 27/10/00 – último valor: R$ 1,0641; BTN + TR cheia – suprimido por ser título extinto pela Lei nº 8.177, de 01/03/1991, embora ainda 
existam alguns em circulação.
Fonte: Folha Online, Valor Econômico
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Poupança antiga (1)
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5,74
0,24
7,00
3,25
8,11
0,26
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---
---

 O nosso jornal é um veículo 
de comunicação voltado para os 
condomínios de todo o Brasil, 
sobretudo aos seus gestores, porém 
trazendo temas também de interesse 
à comunidade condominial de um 
modo abrangente, o que inclui 
moradores e funcionários. 
 Aqui expomos várias nuances 
da vida em coletivo, desde as leis 
formais que regem o ordenamento 
jurídico de nosso país, àquelas 
normas de conduta que não estão 
escritas em nenhum documento, 
mas que são consagradas pelo bom 
senso coletivo como as certas a 
serem seguidas a fim de propiciar 
um ambiente harmônico entre 
todos. 
 Normas, regras, leis, 
protocolos... todas essas burocracias 
são, de fato, temas recorrentes em 
nossa publicação, pois estamos 
constantemente em busca da melhor 

e mais útil informação para servir 
a nossos leitores. Contudo, nesta 
edição trazemos um aspecto pouco 
abordado: Quando o bom senso 
pede que regras sejam quebradas?
 Sim, há momentos em que o 
certo a se fazer será infringir alguma 
regra pré-estabelecida, se para isso 
houver um bem maior. Ilustramos 
essa consideração apresentando a 
história de uma habitante de Juiz 
de Fora (MG), a qual saiu vitoriosa 
de uma ação na Justiça contra seu 
condomínio, na qual pleiteava 
o direito de ser ajudada pelos 
porteiros do seu prédio a descer 
uma rampa íngreme, que fazia o 
acesso da área da garagem para os 
elevadores.
  O condomínio chegou a 
aprovar em assembleia a proibição 
do auxílio, alegando que que os 
porteiros não poderiam se ausentar 
de seus postos de trabalho devido 

à questão “natureza íntima” da 
moradora. Além de ganhar a 
permissão para o auxílio para se 
locomover, a moradora ganhou na 
Justiça direito à indenização e o 
condomínio foi intimado a construir 
uma plataforma que dê autonomia 
para qualquer pessoa com 
dificuldade de locomoção acessar a 
área dos elevadores. 
 Esse caso ganhou noticiários no 
último mês, provocando algumas 
discussões nos meios condominiais, 
exemplificando uma situação em 
que o bom senso e a empatia devem 
prevalecer sobre a rigidez das 
regras, em nome da dignidade da 
pessoa humana. 
 Você lerá essa e outras notícias 
quentes na nossa edição de maio do 
Jornal do Síndico. Desfrute de uma 
excelente leitura!

Os Editores
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Cartão de crédito: quais as vantagens e desvantagens?

Condomínio não tem autoridade para requerer indenização em nome de moradores

 Graças à tecnologia, hoje 
em dia podemos realizar 
compras, pagamentos, 
transações bancárias 
portando apenas um 
cartão. Esse pedacinho 
de plástico veio para 
facilitar muito a nossa 
vida, substituindo quantias 
de dinheiro em espécie, 
cheques e promissórias, 
o que proporcionou, sem 
dúvidas, maior praticidade e 
organização nas finanças. 
 O condomínio constitui 
uma entidade jurídica que tem 
direito a possuir conta bancária 
própria e, como tal, também 
possuir cartão bancário, seja ele 
de débito ou crédito. O mesmo 
vem com o nome do condomínio 
grafado e o do síndico subscrito, 
sendo necessária sua troca 
quando houver mudança no 
cargo de síndico. 
 Embora essa modalidade 
de gerenciar finanças já 
seja bastante corriqueira na 
rotina individual das pessoas, 
o seu uso para o condomínio 
ainda é questionado, sendo 

inclusive evitado por muitos. 
 Assim como todas as 
novidades advindas da 
tecnologia, o cartão de crédito 
também precisa ser avaliado 
mediante as vantagens 
que pode proporcionar e 
as desvantagens que dele 
podem decorrer. Porém, o fato 
determinante para seu uso 
será a demanda apresentada 
pelo condomínio e, claro, a 
anuência de seus membros, 
concordando ou discordando 
com tal prática. 
 A principal vantagem 
do cartão de crédito é poder 
comprar a prazo e parcelar 
o valor da compra em várias 
vezes, de preferência sem 
incidência de juros, isso 
diminui o impacto daquele 
pagamento vir todo em um 
único mês. Isso também se 
aplica aos casos em que o 
condomínio não dispõe do 
valor total da compra de 
uma só vez e pode “pedir 
emprestado” ao cartão. 
Outras vantagens são a 
possibilidade de reverter 

compras em pontos e de 
comprar diretamente a 
fornecedores em sites, que 
muitas vezes só aceitam esta 
forma de pagamento. 
 O cartão de crédito, 
quando utilizado com 
responsabilidade, pode 
ajudar a equilibrar e organizar 
as finanças do condomínio. 
Mas, então, quais seriam as 
desvantagens desse meio? 
O primeiro problema está 
em se gastar de um dinheiro 
o qual o condomínio não 
dispõe, pois funciona a 
termos de “empréstimo”. 
Um grande limite disponível 
no cartão pode transmitir 
uma ideia ilusória de que o 
condomínio pode gastar mais 
do que realmente dispõe. 
 Outra desvantagem são 
as penalidades que incorrem 
quando o pagamento não é 
realizado na data correta. Os 
juros incidentes costumam 
ser altos e o atraso nessa 
quitação pode gerar dívidas 
assombrosas. Como explicar 
isso aos condôminos? 

A despesa com taxas de 
manutenção e anuidade 
podem ser outra questão 
problemática para justificar.
 Outro ponto 
questionável diz respeito à 
transparência no manuseio 
dele. Ao portar um cartão de 
crédito vinculado a seu nome, 
o síndico passa a exercer 
grande poder de mando no 
modo como usá-lo. Isso pode 
abrir brecha para usos ilegais.
 Se o condomínio optar 
por utilizar o cartão de 
crédito, algumas dicas devem 

ser consideradas: 1) tente 
negociar isenção ou desconto 
de anuidade com o banco; 2) 
busque fazer comprar sempre 
na data mais favorável do 
cartão (normalmente 40 
dias antes do vencimento 
da fatura); 3) opte sempre 
por pagar a fatura integral e 
nunca o rotativo; 4) manipule 
um único cartão; 5) coloque a 
data de vencimento da fatura 
logo após o dia de maior 
rendimento do condomínio 
(ex.: quando recebe as taxas 
dos moradores).

 A legislação brasileira 
outorga ao condomínio 
o direito de defender 
interesses comuns a todos 
os seus componentes, 
contudo, não lhe é 
permitido acionar a Justiça 
por demandas particulares 
desses, ainda que haja a 
concordância dos mesmos. 
 Esse foi o entendimento 
da 4ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça de 
Goiás, que desproveu o 
pedido de ressarcimento 
por danos morais e 
materiais realizado por um 
residencial no estado de 
Goiás. 
 O condomínio em 
questão, Residencial 

Ecovillagio – Jardim 
Bela Vista, acionou a 
construtora do imóvel por 
danos morais ocasionados 
aos seus moradores em 
virtude de defeitos na 
construção do edifício. 
 O conflito judicial teve 
início em 2014, quando 
o condomínio requereu 
reparação de todos os vícios 
constatados por laudo 
técnico em seus prédios, 
que apresentava inclusive 
falha nos guarda-corpos 
das escadas e sacadas; 
solução dos problemas com 
a rede de águas pluviais; 
restabelecimento da 
padronização da fachada 
da área de acesso aos 

edifícios, especialmente no 
local onde se encontravam 
as salas comerciais.
 Foi requerida também 
a solução imediata do 
aquecimento da água 
da piscina, de sua 
impermeabilização, bem 
como dos vazamentos nela 
existentes; identificação 
e reparo das causas de 
infiltrações e vazamentos 
verificados no subsolo de 
uma prédio torre.
 No decorrer do 
processo, o Ecovillagio 
decidiu entrar com recurso 
para que fosse reconhecido 
o direito ao ressarcimento 
pelos danos materiais e 
morais ocasionados aos 

moradores do condomínio 
em decorrência dos 
defeitos na construção do 
edifício. 
 A desembargadora 
Sandra Regina Teodoro 
Reis, ao apreciar o caso, 
ressaltou que no artigo 
1.348 do Código Civil está 
previsto que compete 
ao síndico representar o 
condomínio, praticando em 
juízo ou fora dele, os atos 
necessários à defesa dos 
interesses comuns, apenas. 
É legítimo o seu direito 
de pleitear a reparação 
de danos por defeitos de 
construção ocorridos tanto 
na área comum do edifício 
quanto na individual de 

cada unidade habitacional.
 Entretanto, de 
acordo com a análise 
e interpretação da 
magistrada, não cabe 
ao condomínio agir em 
defesa de demandas 
particulares. Fica vedado, 
então, o direito de pleitear 
reparação de danos morais 
em nome de condôminos 
uma vez que não possui 
legitimidade para pleitear 
isso. Embora o condomínio 
consigne pela existência 
de moradores afetados 
pela situação, não foram 
figuradas individualmente 
na relação processual 
comprovações de tais 
alegações.

ADMINISTRAÇÃO

LEGISLAÇÃO -  (Redação com TJGO)
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Você sabe o que é considerado acidente de trabalho?
 Uma relação de 
trabalho pressupõe 
direitos e deveres de ambas 
as partes, empregado e 
empregador. Dentre as 
leis que regulamentam 
essa ponte, existe a que 
aborda os chamados 
“acidentes laborais”, ou 
seja, que ocorrem durante 
o exercício da atividade 
laboral ou em função 
dela. Existem definições e 
tipificações que esclarecem 
melhor isso, você sabe 
o que é considerado 
acidente de trabalho? 
Nós o ajudaremos a 
compreender.
 De acordo com o que 
dispõe o artigo 19 da Lei 
nº 8.213/91, “acidente de 
trabalho” é o que ocorre 

pelo exercício do trabalho 
a serviço da empresa ou 
pelo exercício do trabalho 
dos segurados, provocando 
lesão corporal ou 
perturbação funcional que 
cause a morte ou a perda 
ou redução, permanente ou 
temporária, da capacidade 
para o trabalho.
 Confira a seguir 
algumas situações em que 
se configuram acidentes de 
trabalho:

1) Doença profissional: 
são patologias adquiridas 
ou desencadeadas em 
função de condições 
especiais em que o 
trabalho é realizado e 
com ele se relacionem 
diretamente

2) Doença de trabalho: 
causada em função das 
condições especiais em 
que o trabalho é realizado

3) Ato de agressão, 
sabotagem ou terrorismo, 
praticado por terceiro ou 
companheiro de trabalho

4) Ofensa física 
intencional, inclusive 
de terceiro, disputa 
relacionada ao trabalho

5) Acidente no percurso 
residência – trabalho em 
qualquer que seja o meio 
de locomoção 

6) Ato de pessoa privada 
do uso da razão (ato de 
loucura)

7) Ato de imprudência, 
de negligência ou de 
imperícia de terceiro ou de 
companheiro de trabalho

 Ao ser constatado 
um acidente de trabalho, 
o primeiro direito do 
trabalhador e dever 
do empregador é a 
obrigação em comunicar 
à Previdência Social no 
primeiro dia útil seguinte 
ao ocorrido, por meio de 
um documento chamado 

Comunicação de Acidente 
do Trabalho (CAT).
 Caso o acidente não 
seja grave e o funcionário 
fique menos de 15 dias 
afastado por determinação 
médica, a empresa arcará 
com os custos do salário 
do funcionário. Caso o 
afastamento tenha mais de 
15 dias, o funcionário terá 
direito ao auxílio-doença 
acidentário do Instituto 
Nacional de Seguro Social 
(INSS).

SEGURANÇA
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Quando o bom senso pede que regras sejam quebradas
 A vida em condomínio 
é baseada em regras de 
convivência que devem ser 
seguidas e fiscalizadas afim 
de que haja harmonia entre 
direitos e deveres de todos 
que fazem parte do coletivo. 
Imagine como seria possível 
a coexistência entre pessoas 
diferentes dividindo espaços 
comuns se não houvesse as 
regras para nortear as condutas 
e todos fizessem o que bem 
entendessem? 
 A convivência não seria 
viável nesses termos. No 
entanto, assim como qualquer 
ordenamento jurídico, a letra 
no papel nem sempre é garantia 
de que é o certo a fazer. Às vezes 
é preciso interpretar os fatos 
dentro dos contextos específicos 
em que eles se apresentam. E é 

sobre isso que iremos falar nesse 
texto: quando o bom senso pede 
que regras sejam quebradas. 
 Para ilustrar esse 
debate, trazemos a história da 
funcionária pública Ana Tereza 
Baêta Camponizzi, 59 anos, a 
qual ganhou os noticiários no 
mês passado por ter ganhado na 
Justiça o direito de ser ajudada 
pelos porteiros do seu prédio a 
descer uma rampa íngreme. Ana 
é cadeirante há 37 anos e mora 
sozinha em um residencial na 
cidade mineira de Juiz de Fora 
(MG) e precisa usar a rampa 
para sair da garagem e acessar 
os elevadores de seu prédio. 
 Com a alegação de que 
os porteiros não podem se 
ausentar de seus postos 
de trabalho e a questão da 
moradora era de “natureza 

íntima”, o condomínio aprovou 
em assembleia a proibição do 
auxílio, fato esse que levou Ana 
Camponizzi a recorrer à Justiça, 
onde ganhou em três instâncias 
o direito de ser indenizada em 
R$ 46 mil. 
 O condomínio também 
recebeu a ordem para instalar o 
mais rapidamente possível uma 
plataforma elevatória para que 
qualquer morador com alguma 
limitação possa ter acesso aos 
elevadores do prédio. A decisão 
da Justiça considerou que o 
condomínio “violou o princípio 
da dignidade da pessoa humana, 
um dos fundamentos da 
República”. 
 O caso é um exemplo de 
quando falta sensibilidade e 
é gerado um conflito o qual é 
desnecessariamente levado à 

Justiça, o que não precisaria ser 
feito se houvesse bom senso. 
Inúmeras vezes ressaltamos a 
importância da atividade dos 
porteiros e vigilantes e como é 
fundamental que não sofram 
distrações durante o exercício 
do seu trabalho. 
 Contudo, conforme já 
foi dito, casa situação deve 
ser analisada à luz de um 

contexto. E, assim, é possível se 
justificar que algumas regras 
sejam legitimamente violadas. 
O síndico, em seu papel de 
gestor do condomínio, deve ter 
a sensibilidade de julgar isso, 
abrindo apenas as concessões 
que merecem ser abertas, seja 
em relação à ajuda dos porteiros 
em algum momento ou qualquer 
outra situação que exija isso. 

SEU CONDOMÍNIO
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Insultos virtuais podem virar processo judicial
 Com a popularização das 
chamadas redes sociais, todo 
mundo já testemunhou uma 
situação como essa: alguém 
posta um comentário ou 
imagem em um determinado 
meio, outra pessoa discorda e 
replica, o autor da postagem 
inicial responde e está 
montado o cenário para 
mais uma polêmica, a qual 
frequentemente evolui para 
insultos e acusações mútuas. 
 A terapeuta ocupacional 
Marina Duarte, moradora 
de um residencial em Porto 
Alegre (RS), afirma ter sido 
vítima de um constrangimento 
virtual no ano passado. Ela 
afirma que se envolveu em um 
conflito com um vizinho que a 
acusou de ter permitido que 
seu cão de estimação urinasse 
no corredor do andar em que 
ambos moram. 
 “Um dia abri o grupo 
do condomínio no aplicativo 
Whatsapp e lá estava 

publicada uma fotografia do 
vaso de plantas que há no 
corredor com uma pequena 
poça de urina amarela ao 
lado”, relata Marina, que não 
é a única condômina a criar 
animal no andar. “Mesmo sem 
provas, o autor da postagem 
atribuía aquele feito ao meu 
cachorro, inclusive me citando 
nominalmente, bem como o 
número do meu apartamento 
e bloco, e mais várias ofensas”, 
acrescenta. 
 A moradora inicialmente 
negou tal fato, alegando que 
nunca permitiu que seu pet 
urinasse dentro do prédio e 
dizendo que mesmo se isso 
acontecesse ela iria limpar. 
“Eu ainda tentei justificar 
racionalmente que aquilo era 
incompatível com meu cão, 
pois ele é de grande porte, 
da raça labrador, e o xixi 
dele costuma ser muito mais 
volumoso que o da foto”, conta 
a terapeuta. 

 A briga virtual evoluiu 
para insultos e só foi 
solucionada quando o síndico 
disponibilizou imagens do 
Circuito Fechado de Televisão 
do prédio, o qual mostrava 
um outro cachorro, de 
pequeno porte, de um outro 
apartamento, urinando no 
vaso, provavelmente após ter 
fugido de casa. A moradora 
erroneamente acusada exigiu 
que o vizinho se retratasse no 
grupo, mas isso não chegou a 
ocorrer. 
 “Ele não quis admitira que 
havia sido injusto e não me 
respondeu mais. Eu abri mão 
de prosseguir com a discussão 
para evitar transtornos, mas 
posteriormente fui informada 
por um advogado de que eu 
poderia entrar na Justiça”, 
afirma Mariana. A informação 
está correta. Insultas, ofensas, 
difamações, os famosos 
“barracos” virtuais podem sim 
virar processos judiciais e isso 

tem sido cada vez mais comum. 
 De acordo com o Código 
Penal da Constituição 
Brasileira, algumas 
situações online podem ir 
parar na Justiça. São elas: 
inventar história criminosa; 
ridicularizar postando foto; 
criar perfil falso para discutir; 
revelar segredos de outra 

pessoa; xingar ou insultar 
alguém. Apesar de muita gente 
ainda acreditar que a internet 
é “terra de ninguém”, é válido 
lembrar que as mesmas leis 
que valem para o convívio off-
line, servem também para o 
online e deve haver sempre 
bom senso nos debates que se 
seguem nesse meio.

COTIDIANO
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Despesas e uso de fundo de reserva em questão

 Duvidas sobre a cobrança 
de taxas condominiais e 
utilização do valor arrecadado 
são muito comuns entre 
condôminos e síndicos, 
já que o entendimento da 
legislação sobre o assunto 
exige conhecimento jurídico 
mais extenso. Abaixo, 
alguns conhecimentos que 
podem ajudar na solução de 
questões pertinentes à cota 
condominial.
 Mais algumas perguntas 
e respostas de questões 
práticas ocorridas no dia a dia 
do condomínio vindas de todo 
o Brasil.
 Pergunta – O condomínio 
obteve o “habite-se” em 
dezembro/1999. Alguns 
condôminos adquiriram e 
receberam as chaves das 
unidades nos primeiros meses 
do ano 2000.O prédio já estava 
gerando despesas (água, 
energia elétrica, funcionários 
e manutenção de elevadores). 
A construtora está emitindo 
boletos bancários para 
a cobrança das cotas 
condominiais (calculadas de 
acordo com a fração ideal 
de cada unidade) a partir da 

data da entrega das chaves. A 
assembléia geral de instalação 
foi realizada em agosto/2000. 
Alguns condôminos se 
recusam a pagar essas cotas 
condominiais por entenderem 
que somente podem ser 
cobradas a partir da data 
da assembléia. Solicitamos 
orientação quanto ao 
problema colocado.
 Resposta – A nosso ver, 
é totalmente infundada a 
recusa de alguns condôminos 
em pagar as despesas de 
manutenção realizadas 
antes da AGE de instalação 
do prédio. Tais gastos, de 
natureza condominial e 
necessária, são e serão devidos 
por todos os condôminos, 
i n d e p e n d e n t e m e n t e 
dos aspectos formais do 
condomínio. O não pagamento 
por alguns dos promitentes 
compradores poderia ensejar o 
seu enriquecimento indevido, 
quebrando a isonomia 
que existe entre os co-
proprietários. Ademais, sendo 
divida que se agarra ao imóvel 
(“propter rem”), é assumida 
pelo sucessor, no estado em 
que se encontra. Em outras 

palavras não é a assembléia 
geral de instalação que cria a 
obrigação de os condôminos 
contribuírem com as despesas 
de manutenção do prédio, 
mas sim o próprio fato de tais 
despesas existirem, mormente 
em se tratando do pagamento 
de água, energia elétrica, 
funcionários e manutenção de 
elevadores.
 Pode-se eventualmente 
questionar certas despesas 
efetuadas antes da AGE, 
glosando-as em função 
de não serem necessárias 
ou por serem obrigação 
de responsabilidade 
da construtora ou do 
incorporador. Em tal hipótese, 
porém todos os condôminos 
devem pagar o mesmo valor 
da cota e o condomínio, por 
seu sindico, deverá reclamar 
amigável ou judicialmente o 
reembolso dos valores pagos 
indevidamente ou acionar 
quem tenha causado eventual 
prejuízo ao prédio.

Inscrição no SPC 
 Pergunta – Há a 
necessidade de uma 
assembléia extraordinária 

para a inscrição dos 
inadimplentes no SPC? Qual 
o quorum mínimo? Se houver 
dentre os participantes 
apenas um que não concorde 
com esta medida, como fica?
 Resposta – A inscrição dos 
condôminos inadimplentes 
apenas um que não concorde 
com esta medida, como fica?
Resposta – A inscrição dos 
condôminos inadimplentes 
no Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC) de Curitiba e de 
outras cidades, que firmaram 
convênio com a Associação 
Comercial, depende de 
aprovação de assembléia 
extraordinária de cada 
condomínio. O quorum exigido 
no caso é regular, vale dizer, 
o da maioria dos presentes 
no ato. A discordância de um 
ou de poucos condôminos 
não invalida a deliberação. A 
inclusão de devedores no SPC 
não pode se tornar motivo 
de discórdia irreconciliável 
e arrependimento futuro. 
Nem sempre o que é legal 
e permitido é a melhor 
solução do ponto de vista dos 
interesses comuns.
 Pergunta – Se o sindico 

usou o fundo de reserva para 
cobrir despesas ordinárias em 
virtude da inadimplência, o 
que pode ocorrer?
 Respostas – São tantas 
as hipóteses que seriam 
impossíveis listá-las aqui. 
Tratando-se de um desvio 
de função ou de finalidade, 
entendemos que o sindico 
está assumindo riscos 
desnecessários. Poderá ser 
acionado pelos condôminos 
por qualquer prejuízo 
que tal uso possa causar, 
independentemente de 
culpa, que se presume. Por 
exemplo, se um apartamento 
está alugado e o sindico 
utiliza recursos destinados 
a despesas extraordinárias 
(fundo de reserva) para 
pagar despesas ordinárias, 
reembolsadas pelo inquilino, 
este pagará um valor menor 
do que o devido, em prejuízo 
do locador, que integralizou 
o fundo. A diferença poderá 
ser exigida do sindico, como 
indenização pelos prejuízos 
causados.
  Autor do Guia do 
Condomínio IOB e colaborador 
do Jornal do Sindico

*Luiz Fernando de Queiroz

REPETECO
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ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E REFORMA

INSPEÇÃO 
PREDIAL

RM
A2ENGENHARIA

Construção e Reforma
Vistorias Prediais
Perícias Técnicas
Avaliação de Imóveis
Projetos e Cálculos

85. 99982 7722   - 85. 99951 3132
rma2engenharia@gmail.com
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EXTINTORES
SÍNDICO PROFISSIONAL

SEGURANÇA

SEGURANÇA

INSPEÇÃO PREDIAL

FARDAMENTOS

Adriano Paiva - Sindico Profissional
sindicoprofissional.geplan@gmail.com

85 98848.4060 | 9675.1899

ELEVADORES INSPEÇÃO PREDIAL

(85) 98627.9779 / 98708.5260
comercial@primeinspecaoengenharia.com.br

www.primeinspecaoengenharia.com.br

   @primeinspecaoengenharia

Serviços de Engenhar ia
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ANUNCIAR AQUI
É A OPÇÃO 

CERTA!

3214.4972

PALAVRA CRUZADA

SOLUÇÃO
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