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Em 30 de novembro comemoramos o dia daqueles que 
cuidam dos nossos lares. O Jornal do Síndico preparou uma 

matéria especial para a data. Confira na página 09. 



Nossa mensagem

INDICaDOREs

Em novembro temos a honra de celebrar o Dia do Síndico, no 
qual fazemos questão de ressaltar as grandes responsabilidades 
desse cargo e assim parabenizar a todos que assumem para si um 
compromisso de tal monta. Ser síndico é, antes de qualquer coisa, 
ser um líder e oferecer seu nome em prol de um bem coletivo, que 
é o condomínio. 

Essa missão não chega a ninguém sem alguns percalços. As 
críticas são constantes e, quase sempre, superam os elogios e 
também a oferta de sugestões e auxílio. Quem se presta a ocupar a 
função de síndico deve estar ciente dos desafios. Porém, nem tudo 
são pedras, há de se lembrar também dos momentos de satisfação 
em ver o feito sendo bem feito, a boa sensação de se zelar pelo 
patrimônio e ver os frutos da boa gestão surgirem. Quem faz um 
bom trabalho, cedo ou tarde, é reconhecido. 

Nós do Jornal do Síndico fazemos questão de manifestar nossas 
sinceras felicitações a todos os leitores que nos acompanham 
nessa história de mais de 20 anos que segue sendo trilhada. Nossa 
missão continua sendo prestar auxílio aos síndicos, fornecendo 
informações de qualidade atualizadas com as demandas da 
atualidade, sempre procurando facilitar a vida de quem serve ao 
condomínio. A todos os síndicos, desejamos um excelente dia 30 
de novembro!

Nesta edição, mais uma vez, trazemos a você um exemplar 
recheado de dicas práticas para resolução de problemas do dia a 
dia. Em nossa seção de “Administração” tiramos dúvidas frequentes 
sobre a ata do condomínio. O que é, quem escreve, como se guarda, 
o que contém, para que serve? Você sabe responder tudo isso? 
Essas e outras questões são respondidas nesse texto. 

Neste mês de novembro abraçamos a campanha “Riscos de 
Utilizar Lâmpada LED Irregular” da Abilumi (Associação Brasileira 
dos Fabricantes e/ou Importadores de Produtos de Iluminação) 
divulgando os perigos de se adquirir um equipamento pirata em 
detrimento de uma lâmpada oficialmente certificada pelo Inmetro. 
Muitas pessoas desconhecem os riscos e fazem suas escolhas 
considerando apenas o preço do produto, sem saber que podem 
ter com ele um prejuízo muito maior. Esteja atento!

Nosso jornal traz essas e outras matérias sobre o universo dos 
condomínios. A todos os nossos parceiros e leitores, desejamos um 
ótimo mês e uma agradável leitura!

Os Editores
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Ata de condomínio: tire suas dúvidas!
Quem vive ou acompanha indiretamente a 

rotina de um condomínio já ouviu falar nas atas 
de reunião, que são documentos importantes de 
registro de tudo o que foi debatido e deliberado 
nas assembleias realizadas pelos condôminos. 
Embora sejam instrumentos corriqueiros da 
dinâmica condominial, as tais atas ainda são 
fonte de dúvidas práticas. Para esclarecer os 
principais pontos, trouxemos um jogo rápido 
de perguntas e respostas que esclarecem os 
pormenores. Confira!

Em que consiste a ata?

É o documento que reúne tudo o que foi 
deliberado em uma reunião de assembleia, o 
qual é válido como comprovante das decisões 
tomadas e base para as ações do síndico.

De que a ata trata?

O conteúdo varia de acordo com a pauta do 
dia, ou seja, aquilo que for levado à assembleia, 
por exemplo: eleições para cargo de síndico, 
assuntos gerais, prestações de contas, aprovação 
de obras, previsões orçamentárias, queixas 
importantes, dentre outros temas pertinentes à 
rotina do condomínio.

Quem a redige?

Ao contrário do que muitos pensam, a 
função de redigir a ata não é uma atribuição do 
síndico, pois espera-se que esse estará ocupado 
conduzindo a reunião, de modo que essa tarefa é 
repassada a um secretário, previamente escolhido 
antes do início do encontro. 

Que linguagem deve ser usada?

O linguajar erudito e extremamente técnico 
não é uma exigência, pelo contrário, deve-se 
prezar pela objetividade. Contudo, é preferencial 
que se evite a linguagem coloquial (adjetivos, 
palavras de baixo calão não são bem-vindas), 
mas isso não significa escrever “difícil”. 

Quais informações básicas deve conter?

Lembre-se: a ata é um documento oficial. Dessa 
forma, não devem se esquecer de por o nome do 
condomínio, se é uma assembleia extraordinária 
ou ordinária, a data, bem como a hora e o lugar 
em que se realizou o encontro, os nomes do 
presidente e do secretário da mesa, a lista de 
condôminos presentes e ausentes (o quórum), a 
lista de pautas e deliberações.

Quem a assina?

Devem constar na ata as assinaturas 
do presidente da mesa, do secretário 
responsável pela redação do documento 
e também as assinaturas dos membros da 
assembleia presentes.

 Em que prazo deve ser disponibilizada?

Essa questão pode ser variável 
de acordo com o condomínio. 
Antigamente, a Lei de Condomínios (nº 
4591/64) determinava que a cópia da ata 
deveria ser distribuída a todos os condôminos 
em um prazo de até oito dias. Porém, isso foi 
modificado com a chegada do Novo Código 
Civil que deixa a cargo da Convenção a definição 
do prazo para encaminhar a ata. Caso a mesma 

seja omissa quanto ao assunto, é recomendável 
obedecer ao prazo da antiga Lei de Condomínios.

Como deve ser disponibilizada?

Isso também varia de acordo com o que prevê 
cada condomínio. Algumas opções são mural de 
avisos, por email ou por carta circular. 

É preciso registrar a ata em cartório?

O Código Civil não determina essa 
obrigação, portanto o síndico deve realizar 
esse procedimento apenas se for exigido pela 
Convenção.

Por quanto tempo arquivar?

O síndico deve providenciar que as atas sejam 
guardadas no Livro de Atas por pelo menos cinco 
anos, ficando disponíveis a quem se interessar. 
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Proliferação de mosquitos Aedes aegypti é recorrente nas estações quentes
A primavera é a estação que marca a elevação da 

temperatura e a chegada das chuvas em algumas 
regiões do país e isso faz ligar o alerta contra focos 
de proliferação do Aedes aegypti, o mosquito 
responsável pela transmissão da Dengue, doença 
muito frequente nos meses mais quentes do ano 
que vai do início da primavera no fim de setembro 
até meados de março. 

Além disso, o Aedes também transmite outras 
viroses: Zika, Chiungunya e a Febre Amarela, que 
tanto preocupou o Brasil no ano passado. Só neste 
ano, foram confirmados mais de 100 mil casos de 
dengue, 3 mil de Zika e 50 mil de Chikungunya. 
Em alguns casos, a doença pode se complicar e 
ter como desfecho o óbito do doente. Segundo o 
Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, 
em 2018 foram confirmados 108 óbitos por 
Dengue e 23 por Chikungunya, sendo que no 
mesmo período em 2017 os óbitos chegaram a 160 
e 187, respectivamente.

Devido à grande concentração de pessoas e à 
quantidade de áreas externas que podem acumular 
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água, os condomínios residenciais podem conter 
focos de proliferação do inseto e, por isso, deve ser 
alvo de cuidados redobrados. 

A principal maneira de combater o mosquito 
é evitar o acúmulo de água parada. Locais 
como piscinas, vasos de plantas calhas, toldos 
e marquises, lajes, depósitos de lixo, ralos, 
caixas d’água e fossos de elevadores devem ser 
inspecionados regularmente, pois podem servir 
como criatório de larvas. 

Em longo prazo, a forma mais inteligente 
de se contribuir para o combate ao Aedes 
aegypti é investir em orientação continuada, 
conscientizando os moradores e funcionários 
sobre a importância de adotar medidas de 
prevenção dentro e fora do condomínio, isto é, 
fornecendo-lhes informações úteis e práticas para 
modificar ações de suas rotinas em prol do bem 
comum. Essa conscientização deve abranger a 
todos, inclusive as crianças, que podem ajudar a 
disseminar as informações e ajudar a fiscalizar. 

Orientações sobre os cuidados para não criar 
possíveis focos de proliferação do mosquito 
podem ser encontradas facilmente na internet, de 
preferência em sites oficiais como o do Ministério 
da Saúde. Isso pode ser comunicado aos 
condôminos por meio de avisos colados no hall 
de entrada, murais de avisos, elevadores e também 
em mídias digitais como e-mail e whatsapp. 

O síndico tem papel fundamental nesse 
trabalho e sua responsabilidade é 
zelar pelas áreas comuns 
do condomínio e garantir 
que todos os objetos 
que podem 
acumular água 
sejam cobertos 
e/ou removidos. 
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Lâmpadas LED sem certificação são um risco à segurança
As vantagens das lâmpadas do tipo LED 

em detrimento dos tradicionais modelos de 
lâmpadas incandescentes ou fluorescentes 
já são de conhecimento geral e, por isso, têm 
conquistado cada vez mais adeptos em busca 
de uma solução eficaz, durável e econômica 
para a iluminação, características essas que os 
modelos mais modernos reúnem. 

Essas lâmpadas denominadas com a sigla 
LED, que significa Light Emitting Diode 
(“diodo emissor de luz”) consistem em um 
dispositivo eletrônico que transforma energia 
elétrica em luz, o que diverge da transformação 
realizada pelas lâmpadas convencionais 
(incandescentes e fluorescentes), que utilizam 
filamentos metálicos e descargas de gases.

A fim de garantir que os produtos 
disponibilizados no mercado estejam em 
conformidade com padrões específicos 
de segurança, desempenho e qualidade 
estipulados por um órgão certificador 
renomado, desde o dia 17 de janeiro de 2018 
está proibida a comercialização no País de 
lâmpadas LED, do tipo com dispositivo de 
controle integrado à base, sem certificação do 
Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia).

O consumidor deve estar atento aos modelos 
oferecidos, pois ainda há no mercado itens 
em discordância com as normas estabelecidas 
e sem a devida certificação. Muitas pessoas 
caem nessa armadilha atraídas pelos preços 
mais baixos, no entanto, é preciso estar ciente 

de quem optar por um produto de qualidade 
inferior – ainda que seja o mais barato – 
pode trazer prejuízos graves, colocando a 
segurança do usuário em risco, inclusive. 

Com o objetivo de conscientizar 
o consumidor sobre os riscos de 
adquirir esse tipo de produto, a 
Abilumi (Associação Brasileira dos 
Fabricantes e/ou Importadores de 
Produtos de Iluminação) desenvolveu a 
campanha “Riscos de Utilizar Lâmpada 
LED Irregular”.

Você sabe de que riscos estamos 
falando? O choque elétrico é o 
primeiro deles, pois as lâmpadas 
piratas não possuem o devido 
isolamento do dispositivo. 
Acidentes domésticos, 
superaquecimento, curto 
circuitos são alguns 
dos problemas que 
podem levar até à 
ocorrência de um 
incêndio com 
c o n s e q u ê n c i a s 
imprevisíveis.

Outro ponto deve 
ser avaliado, se a 
economia é o que faz 
o comprador optar por 
adquirir um produto 
mais barato, mesmo 
que ele não seja o mais 

seguro: as lâmpadas LED piratas 
não possuem as mesmas 

qualidades que as oficiais, 
podendo apresentar 

baixa eficiência, 
baixa luminosidade, 
baixo desempenho 
e durabilidade 
encurtada, podem 

queimar facilmente, 
pois elas não passaram 

pelo crivo do Inmetro e, 
portanto, não tiveram esses 
parâmetros verificados, de 

modo que é impossível 
quantificar a relação 
custo-benefício. 

Sem contar que 
elas também não 
possuem garantia, 
visto que ferem o 
Código de Defesa do 
Consumidor, pois não 
trazem nas embalagens 

informações em 
português e outras 

essenciais, como nome 
e CNPJ do fabricante e 

telefone do SAC. 
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Home offices devem obedecer a limitações no condomínio
(Redação com Assessoria)

Dois fenômenos recentes favoreceram a 
popularização de uma nova modalidade 
de trabalho: o home office, que, em uma 
tradução livre do inglês, significa manter o 
seu próprio escritório de trabalho em casa. Se 
por um lado, a crise financeira que se abateu 
sobre o país nesta década fez com que muitas 
pessoas buscassem formas mais econômicas 
de ter um local de trabalho, abrindo mão de 
um escritório tradicional, há de se levar em 
conta também que, por outro lado, hoje em 
dia e graças à internet é possível trabalhar 
com várias atividades remotamente.

Esses são alguns fatores que propiciaram 
a adesão aos home offices por profissionais 
como advogados, contadores, comunicadores, 
designers, vendedores, dentre outros 
trabalhadores autônomos. Essa mudança 
foi sentida em vários condomínios, que 
tiveram alterações em sua dinâmica como, 
por exemplo, um maior fluxo de visitantes 
entrando e saindo do prédio, aumento em 
algumas despesas coletivas como gás e água, 
que em alguns prédios entram nos custos 
ordinários. 

Esse novo cenário oferta aos condomínios 
um desafio que é o de regular a atividade 
comercial dentro de suas limitações, o que em 
uma dada maneira conflita com a finalidade 
primordial do condomínio que é a de moradia. 
Isso não quer dizer que tais atividades devam 
ser proibidas e banidas, mas sim orientadas 

para que causem o mínimo impacto possível 
aos demais moradores e às finanças coletivas.

Para Angélica Arbex, gerente de 
Relacionamento com o Cliente da Lello 
administradora de condomínios, é importante 
que os condôminos observem o que está 
estipulado no Regimento Interno em relação 
às atividades comerciais. Em geral, trabalhar 
usando computador e telefone, em atividades 
que não exijam relacionamento direto com 
outras pessoas, como traduções, revisões de 
texto e montagem de planilhas, é permitido, 
assim como usar o telefone.

“Em tempos de home office, é importante que 
os condomínios tenham claro a necessidade 
de normatizar atividades comerciais, para 
não comprometer a comodidade e qualidade 
de vida dos demais moradores”, pondera 
Arbex. Ela alerta que não é permitido realizar 
qualquer atividade comercial que gere excesso 
de barulho ou presença de prestadores 
de serviço em horários fora do permitido 
pelos condomínios. Também é vetado fazer 
qualquer tipo de publicidade do endereço do 
condomínio como ponto comercial.

Os condôminos que praticam a modalidade 
home office devem ser orientados em relação 
ao que pode e ao que não pode. Com regras 
claras previamente acordadas, é mais fácil 
cobrar quando alguma delas não for cumprida. 
A utilização de espaços de uso comum é um 
ponto a ser conversado. Não é recomendado 
que se usem ambientes como o hall de entrada 

ou salão de festas, para reuniões de trabalho.

Do mesmo modo, Angélica Arbex lembra 
que não é permitido nos condomínios usar 
atividades que gerem consumo de gás ou de 
água se a cobrança desses itens for coletiva. 
“Esse tipo de cobrança é dimensionada para 
ser doméstica. Se um morador realiza uma 
atividade comercial em seu benefício, não pode 
onerar os demais condôminos com despesas 
extras”, afirma a gerente de Relacionamento 
com o Cliente.



Quem deve fazer a contabilidade do condomínio?
 Gerir um condomínio, por menor que 

seja, implica em algumas questões burocráticas, 
as quais tendem a ser cada vez mais complexas 
quanto maiores forem as dimensões do universo 
administrado: número de condôminos, número 
de funcionários, fornecedores, receitas, despesas. 

O fato é que, ao assumir a função de gestor 
disso tudo, o síndico assume o compromisso de 
manter o equilíbrio nas contas do condomínio, 
sempre prezando pela licitude e transparência. 
Diante desse contexto, uma grande dúvida 
paira sobre condôminos e síndicos? Quem 
deve se responsabilizar pela contabilidade do 
condomínio?

Acompanhando essa pergunta, costuma vir 
outra? A figura do contador é obrigatória? 
A resposta é não. Mas, então o leitor pode se 
perguntar: a assessoria de um profissional da 
Contabilidade ajuda? A resposta é sim, e muito. 
Não há determinação legal de que prestações de 
contas, relatórios de receitas e despesas do caixa, 
folha de pagamento de funcionários, dentre 
outros documentos necessários na dinâmica 

FINANÇAS Jornal do Síndico - Outubro de 2018 8

administrativa sejam preparados por um 
contador. 

O próprio síndico pode fazer a contabilidade 
do condomínio e, se em um primeiro momento 
essa responsabilidade assusta por aparentar ser 
muito difícil, essa atividade pode ser resumida 
em uma necessidade elementar da função de 
síndico: explicitar as entradas e saídas do caixa 
do condomínio de forma integral e transparente, 
anexando os devidos documentos comprobatórios 
das transações.

Um síndico organizado e bem intencionado 
nada tem a temer em relação à prestação de 
contas anual, a qual é obrigatória. Ao término 
do ano de mandato, ela deverá ser apresentada 
preferencialmente por meio de uma planilha, 
demonstrando mês a mês aquilo que entrou e saiu 
de dinheiro do condomínio. 

Algumas dicas práticas ajudam a organizar 
os papéis que envolvem a administração de um 
condomínio. Tudo que for importante deve estar 
em local de fácil acesso, separado por categorias. 

A saber, devem ser guardados os comprovantes 
de receitas (extratos bancários mensais, 
comprovantes de recebimentos) e os de despesas 
(recibos de prestadores de serviços, recibos de 
pagamentos de funcionários, recibos de compras). 

Para isso, é interessante possuir duas pastas, 
uma para cada finalidade. Dentro dessas, os 
documentos podem ser separados por mês. 
Uma terceira pasta deve conter os contratos em 
que o condomínio é o contratante: empresas de 
manutenção e fornecimento de insumos (com o 
detalhamento de itens), contratos de funcionários 
em que se discrimina remuneração e encargos, 
dentre outros. 

Para não deixar tudo para a última hora e assim 
correr o risco de cometer equívocos, é interessante 
que o síndico mantenha uma planilha virtual 
em que possa ir alimentando de dados a cada 
mês, se possível anexando versões digitais dos 
documentos comprobatórios. Dessa forma, tudo 
fica assegurado em um arquivo que pode ser 
resgatado caso perca-se algum documento em 
papel. 



Conhecer a legislação brasileira e o que ela diz a respeito das 
competências e atribuições do síndico é fundamental para o exercício 

de um mandato mais justo e eficiente
Todos os anos, o último dia do mês de 

novembro é o escolhido para lembrar a 
importância daquele que é o gestor do 
patrimônio coletivo: o síndico do condomínio. 
Cargo essencial em todos os condomínios, 
a função de síndico requer conhecimentos 
diversificados. É difícil traçar o perfil ideal de 
síndico, pois cada um será melhor ou pior de 
acordo com as necessidades de seu condomínio.

Porém, algumas qualidades são sabidamente 
essenciais em quase todo contexto: jogo de 
cintura e organização, para administrar os 
interesses coletivos do condomínio. São 
obrigações do síndico: gerir os funcionários, 
controlar o caixa do condomínio, regular 
as receitas e despesas mensais, cuidar 
da manutenção do prédio, visando à 
valorização e preservação do mesmo, 
além de, muitas vezes, também servir de 
conciliador para conflitos internos. 

Não há muitas exigências legais para se 
ocupar o cargo de síndico, desde que se seja 
maior de 18 anos. Porém, aquele que oferecer 
seu nome a esse compromisso deve estar 
ciente das atribuições que ficam sob a 
responsabilidade desse cargo. Para isso, 
é fundamental ter um conhecimento do que 
diz a legislação brasileira: o artigo 22 da Lei 
4591/64 e o artigo 1348 do Novo Código Civil 
tratam dos direitos e das obrigações do síndico.

São nove as tarefas do síndico previstas no 
Código Civil, sendo que a Convenção própria 
de cada condomínio tem a prerrogativa de 
poder acrescentar mais pontos aos listados 
abaixo:
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30 DE NOVEMBRO

DIA DO SÍNDICO
I - Convocar a assembleia dos condôminos.

II - Representar, ativa e passivamente, o 
condomínio, praticando, em juízo ou fora 
dele, os atos necessários à defesa dos interesses 
comuns.

III - Dar imediato conhecimento à assembleia 
da existência de procedimento judicial ou 
administrativo, de interesse do condomínio.

IV - Cumprir e fazer cumprir a convenção, 
o regimento interno e as determinações da 
assembleia.

V - Diligenciar a conservação e a guarda 
das partes comuns e zelar pela prestação dos 
serviços que interessem aos possuidores.

VI - Elaborar o orçamento da receita e da 
despesa relativa a cada ano.

VII - Cobrar dos condôminos as suas 
contribuições, bem como impor e cobrar 
as multas devidas.

VIII - Prestar contas à assembleia, 
anualmente e quando exigidas.

IX - Realizar o seguro da edificação.

§ 1o Poderá a assembleia delegar 
a outra pessoa, em lugar do síndico, 
os poderes de representação.

§ 2o O síndico pode transferir a 
outrem, total ou parcialmente, os 
poderes de representação ou as 
funções administrativas, mediante 

aprovação da assembleia, salvo 
disposição em contrário da 

convenção.



Feira multiplataforma voltada para síndicos reune marcas para 
apresentar soluções e novidades do setor 

Um fim de semana repleto de novidades 
para síndicos que buscam melhorias e 
capacitação. A segunda edição da Expo 
Market Condomínios, feira voltada para 
síndicos, aconteceu nos últimos dias 19 e 20 
de outubro, no shopping RioMar Fortaleza.

  A iniciativa, pioneira no Ceará, foi realizada 
pelo Grupo de Comunicação O Povo e contou 
com o apoio institucional da Associação das 
Administradoras e Condomínios do Estado do 
Ceará (Adconce). O evento multiplataforma 
proporcionou uma conexão entre a cadeia de 
fornecedores e os síndicos, através de ações de 

FORTALEZA RECEBE 2ª EDIÇÃO DA

EXPOMARKET 
CONDOMÍNIOS

sensibilização, formação e feira de negócios.

A Expormarket busca trabalhar a eficiência 
dos processos de logística entre síndicos e 
condôminos. Nessa perspectiva, temáticas 
como gestão de orçamento e manutenção 
e inspeção predial foram alguns dos temas 
abordados nas palestras durante o evento. 

Com apoio do Jornal do Síndico, Fala 
Síndico e Publik Publicidade, o evento 
trouxe soluções, estratégias e novidades do 
setor em um só local. Entre os convidados 
na programação estavam nomes como 

Afrânio Melo, Ciro Mariano e Flávia Taleires. 
 
Devido ao sucesso de público em 2017, o 
número de expositores dobrou, passando 
de 25 a 50. A programação geral também se 
expandiu, chegando a 18 horas de palestras e 
debates para o público presente. 

O Jornal do Síndico esteve presente no 
local  e registrou os dois dias de evento. A 
seguir você confere uma galeria de fotos da 
Expomarket Condomínios 2018. 





Ponto eletrônico
Controlar a entrada e a saída dos funcionários 

é uma tarefa bastante difícil para o síndico que 
não está o tempo todo no condomínio. Uma 
solução prática e eficaz é a adoção do ponto 
eletrônico em substituição ao tradicional, para 
evitar problemas com a legislação trabalhista. 
O ponto assinado em livros ou batido em 
cartões é uma opção certamente muito mais 
barata, contudo peca pela imprecisão, podendo 
ser facilmente fraudado. Já o ponto eletrônico 
apresenta uma dificuldade muito maior para ser 
manipulado, principalmente quando vinculado 
ao recurso da biometria.

O relógio biométrico é o mais seguro dos 
métodos e elimina as chances de fraude, pois 
utiliza características únicas do funcionário para 
liberar acesso, como por exemplo a impressão 
digital ou medida do pulso. Com ele é registrada 
a hora exata em que o funcionário se apresentou 
à máquina. A desvantagem desse método é que 
o que requer mais investimento financeiro e, 
geralmente, não é vantajoso quando há poucos 
empregados. 

Adubos caseiros
A utilização de adubos caseiros é uma alternativa 

econômica e sustentável para deixar as plantas 
mais bonitas e saudáveis. Produzindo adubo com 
recursos próprios podemos dar uma destinação 
útil àquilo que iria para o lixo, além de poupar 
dinheiro com um produto industrializado. 
Algumas receitas são fáceis e podem ser feitas 
com restos de alimentos comuns. Veja a seguir 
dicas do que pode ser aproveitado.

Casca de banana é rica em elementos como 
o fósforo e o potássio, fundamentais no solo 
fértil. Basta cortar algumas delas em cubinhos e 
colocá-las junto às plantas. As cascas de vegetais 
como abóbora, cenoura, batata e chuchu que 
frequentemente são descartadas também podem 
ser usadas na adubação, basta cortar esse material 
em cubos e misturá-lo à terra do canteiro, do vaso 
ou adicioná-lo ao xaxim. A casca de ovo

também serve de adubo por ser rica em cálcio 
e potássio. Deve-se lavar e triturar as cascas com 
a ajuda de um pilão até formar uma espécie de 
“farofa” para aplicar na terra em volta da planta. 
As borras de café também são excelentes adubos 
naturais. Você pode colocá-las na compostagem 
ou diluí-las em água. 

Algicidas
Trazidas pela água das chuvas, vento ou mesmo 

impregnadas nas roupas de banho, as algas são 
inimigos das piscinas. Esses organismos deixam 
a água com odor e aspecto ruins (a coloração 
da água pode tender ao verde ou ao vermelho, 
dependendo da espécie de alga), fazendo também 
com que as paredes fiquem escorregadias, o 
que aumenta risco de acidentes. O mercado 
especializado em manutenção de piscinas oferece 
produtos ideais para a eliminação de algas 
indesejáveis: as substâncias algicidas.

Existem duas modalidades: o algicida de 
manutenção (com dosagem menos concentrada, 
ideal para a prevenção de algas e controle para que 
a quantidade não cresça) e o algicida de choque 
(com ação mais intensa é usado para recuperar 
água com forte presença de águas). Para obter-se 
o resultado esperado e não prejudicar a saúde dos 
banhistas, é fundamental que sejam seguidas ao 
pé da letra as instruções do fabricante. Também 
é válido ressaltar que se deve dar preferência ao 
acompanhamento de profissionais capacitados e 
experientes.

Dicas para você
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Telas protetoras de janela: permitidas ou proibidas?
(Redação com TJDFT)

A resposta para a pergunta que intitula este texto 
é: depende. Não existe na legislação brasileira um 
consenso sobre a permissão ou proibição das telas 
de proteção colocadas em aberturas como janelas e 
varandas. O que norteia essa discussão é, portanto, 
a Convenção do condomínio e cada um possui 
a sua, logo, as regras são variáveis e devem ser 
consultadas antes de uma possível instalação. 

O que se sabe é quem muitos regimentos internos 
vetam a instalação de telas com a justificativa de 
que esses equipamentos alteram a fachada dos 
prédios, o que vem a ser um ato ilegal. Outros, mais 
flexíveis, permitem a existência delas, desde que 
sigam um padrão de cor, formato e instalação já 
estabelecidos de modo a causar a menor alteração 
possível. Por fim, há os condomínios que são 
omissos quanto a essa questão e seus moradores 
ficam livres para optar pelo que lhes convier. 

No mês passado, uma decisão judicial proferida 
no Distrito Federal levou esse tema aos noticiários: 

uma moradora de Brasília foi obrigada a retirar 
as telas de proteção instaladas nas janelas do 
apartamento dela, na Asa Sul. É fundamental 
conhecer os argumentos das partes para se ter uma 
ideia do contexto geral do caso. 

De um lado está a moradora Mairá Campos, que 
comprou o apartamento há um ano, e justifica a 
colocação de redes de proteção para evitar a queda 
de três crianças e três cachorros do terceiro andar. 
A mesma já havia sido informada que só era 
permitida a colocação de grades maiores, o que 
ela recusou afirmando que esse tipo de trama só 
protege de invasões, mas não de quedas. A ação, 
em desacordo com as normas do condomínio, 
provocou a aplicação de multas mensais no valor 
de R$ 400,00. 

O caso foi parar na Justiça, com a moradora 
requerendo a anulação das multas expedidas, 
bem como que o condomínio ficasse impedido de 
expedir novas multas. O condomínio, por sua vez, 
alegou que as telas de segurança não são proibidas, 

mas por convenção dos moradores, o padrão de 
segurança definido para o prédio é a colocação de 
telas e grades internas.

A decisão em juízo foi favorável ao condomínio, 
determinando a remoção das telas instaladas 
pela moradora. Segundo a juíza Margareth 
Becker, as redes desrespeitam as regras internas 
do condomínio definidas em assembleia de que 
ninguém pode alterar o desenho da fachada 
sozinho. Por isso, precisariam ser removidas.

O desfecho foi motivo de polêmicas na mídia 
e nas redes sociais, sendo inclusive tema de 
posicionamento da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), que por meio do presidente da 
Comissão de Defesa da Criança, Herbert Cunha, 
manifestou discordância, afirmando que a criança 
precisa ter a segurança garantida de forma 
integral e que, segundo ele, o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) se sobrepõe às regras do 
condomínio.
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