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Nossa Mensagem
 crise econômica que atinge o ABrasil nos últimos 3 anos mudou 
várias lógicas no mercado. O 

setor imobiliário foi um dos que mais 
sofreu - e continua sofrendo - com a 
baixa circulação de capital. Um dos 
fatos curiosos que se observa 
atualmente é o aumento acelerado no 
valor das taxas condominiais, em 
detrimento de uma diminuição 
significativa dos aluguéis.

 Se no passado a regra geral era o 
aluguel  ser  mais  caro  que  o 
condomínio, hoje isso já não é tão 
certo. Há muitos prédios em que o 
valor do condomínio já supera o 
cobrado ao inquilino pela locação do 
imóvel. Por que? Especialistas 
explicam que o valor do aluguel se 
sujeita às leis de mercado, como a da 
oferta e procura. Enquanto que isso 
não ocorre com os condomínios.

 A cota condominial é calculada 
com base em valores quase sempre 
fixos e que não regridem, a exemplo do 
salário dos funcionários. De modo que 
é difícil “baratear” os custos para 
manter a estrutura do edifício 
funcionando. Nossa matéria de 
“Administração” traz dados que 
ilustram esse novo panorama 
econômico e também dicas de como 
balancear essa situação.

 Uma medida que tende a 
promover maior economia e uso 
r a c i o n a l  d o s  r e c u r s o s  é  a 
individualização dos hidrômetros, 
tema da nossa matéria da seção “Seu 
Condomínio” desta edição. A medição 
particular do consumo de água já é 
base de uma lei federal voltada para 
os condomínios novos. Contudo, a 
adoção de tal estratégia só tem a 
trazer  benefícios  a  todos  os 

condomínios e é aconselhável que seja 
seguida também pelos mais antigos.

 As despesas com o consumo de 
água chegam a aportar de 6% a 7% 
da receita mensal do condomínio. 
Acredita-se que esse percentual possa 
diminuir com a individualização, pois 
assim cada pessoa passa a ser 
responsável direta pelo seu próprio 
consumo e, como consequência, 
passa a economizar mais. Todos saem 
ganhando :  o  condomín io ,  o 
consumidor e o meio ambiente!

 Confira essas e outras matérias 
quentes sobre o universo dos 
condomínios nesta edição do Jornal do 
Síndico, feita com muita atenção a 
você, nosso fiel leitor!

Boa leitura!
Os editores

O Jornal do Sindico completa 28 anos de vida

O Jornal do Síndico completa 28 anos 
de vida sendo o melhor veículo de 
comunicação do setor condominial do 
Brasil. Iniciado na cidade de Salvador / 
Bahia em 1989 pelo seu fundador Aroldo 
de Lima Marcelo o Jornal do Síndico hoje 
é  uma verdadeira  potencia  de 
informação e credibilidade a nível 
nacional, atualmente alcança 22 
grandes cidades brasileiras com uma 
tiragem total de 170.000 exemplares, 
nesses 28 anos de história, a equipe do 
JS superou barreiras, dificuldades e 
crises alcançando o faturamento anual 
de R$ 3.200.000,00, atuando sob regime 
de franquias conseguiu alavancar o 
sucesso através de seus competentes 
colaboradores e franqueados que nunca 
desistem da superação.

O Jornal do Síndico está entre as 
melhores franquias do Brasil pelo Guia 
Melhores Franquias do Brasil da Editora 
Globo/Pequenas Empresas Grandes 
Negócios e em 2016 alcançou a 
pontuação máxima sendo congraçada 
como Franquia 5 Estrelas estando em as 

77 melhores redes de franquias do 
Brasil. Segundo o atual gestor e 
franqueador Master do Jornal do Síndico 
para o Brasil, Dr. Átila Gadelha Marcelo, 
advogado e especialista em Direito Civil, 
o segredo do sucesso da Franquia Jornal 
do Síndico se dá pela persistência e 
dedicação ao trabalho por parte dos seus 
franqueados, diz ele:

“Não poderíamos alcançar tanto 
sucesso sem a atuação dos franqueados 
que a cada dia se dedicam mais e mais 
ao Jornal do Síndico!” Ainda, o Dr. Átila 
coloca que não se consegue o sucesso 
do dia para a noite, mas com muito 
trabalho e esforço atento ao que 
acontece no mercado e nas várias 
localidades onde o Jornal do síndico está 
presente, cita:

“Somos uma casa de vendas e por 
isso temos o objetivo principal que 
alavancar o mercado que fornece 
produtos e serviços aos condomínios do 
Brasil, não podemos nos deixar abater 
pelas tais crises politicas e econômicas, 

temos que buscar sempre o diferencial!”   

Parte do sucesso do Jornal do Síndico 
também é creditada aos síndicos, 
administradores e interessados no setor 
que ao se tornarem leitores do Jornal do 
Síndico criam uma relação de lealdade 
com o veículo, ainda, os anunciantes são 
a mola propulsora do JS pois sem eles o 
Jornal do síndico não existiria, segundo 
Dr. Átila o Jornal do Síndico conta com 
aproximadamente 1.200 anunciantes 
em toda a rede que atua, caracterizando 
assim o veículo de comunicação que 
mais atinge o mercado. “Mas não 
paramos por ai  não!” afirma o 
Franqueador Master, queremos chegar a 
estar em pelo menos 40 cidades até o 
fim de 2018  

Pois é, 28 anos de vida, 28 anos de 
história, 28 anos de dedicação e 
trabalho!!

PARABÉNS AO JORNAL DO SÍNDICO, 
PARABÉNS A TODA A SUA EQUIPE!



Ponto polêmico no rateio das des-
pesas do condomínio, o consumo de á-
gua sempre foi alvo de muitas contes-
tações: de um lado os condôminos que 
defendem a divisão igualitária entre 
todos e de outro aqueles que se sentem 
lesados pelo consumo alheio e prefe-
rem a individualização das contas.

A discussão acerca do tema 
parecia ter chegado ao fim quando em 
julho de 2016 o presidente em exercício 
Michel Temer sancionou a lei que 
obriga novos condomínios a terem 
medição individual de água. A lei 

13.312 exige que as novas edificações 
adotem padrões de sustentabilidade 
ambiental, o que inclui a instalação de 
hidrômetros individuais.

Os imóveis construídos em 
períodos anteriores à lei, entretanto, 
ainda passam por um momento de 
transição, uma vez que não há uma 
legislação nacional que os obrigue a 
mudar. E aí está o problema, pois - 
embora a individualização da conta de 
água seja uma tendência - há prédios 
que relutam em adotar essa nova 
conduta.

Para o síndico profissional Moacir 
Silva, os condomínios devem acompa-
nhar as mudanças da sociedade. “O 
modelo de cobrança da água universal 
era válido antigamente porque a maio-
ria das famílias tinha mais ou menos a 
mesma quantidade de membros, o que 
equiparava o consumo. Atualmente, 
sabemos que há apartamentos ocupa-
dos por casais sem filhos, estudantes, 
pessoas que moram sozinhas e quase 
não ficam em casa”, justifica Silva.

Considerando essa diversidade, a 
alternativa mais justa é fazer a 
medição individual da água, assim 
cada um paga pelo que consome. “Isso 
é também um modo de incentivar o 
consumo consciente e a economia, 
pois quando o rateio é igual para todos, 
as pessoas não têm o mesmo cuidado 
em racionar a água que têm quando 
pagam diretamente pela sua própria 
conta”, acrescenta Moacir.

Um levantamento recente da 
administradora de condomínios Lello 
indicou que edifícios residenciais da 
cidade de São Paulo gastam, em 
média, R$ 7.173, por mês ou R$ 86 mil 
por ano com o consumo de água (de 
6% a 7% das despesas mensais), 
valor que é rateado entre todos os 
moradores. Os valores da conta de 
água variam conforme a região onde os 
condomínios se situam e também em 
r a z ã o  d o  t a m a n h o  d e  c a d a 
empreendimento.

Na média geral da cidade, os 
prédios com até 30 apartamentos 
pagam R$ 2.984 de água por mês, 
enquanto os que possuem de 31 a 70 
unidades gastam R$ 4.309. Os 
condomínios que têm entre 71 e 150 
apartamentos têm conta média de 
água de R$ 7.074 e aqueles com mais 
de 150 unidades pagam R$ 14.325.

Individualização de hidrômetros é lei e prédios devem se adaptar
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Redação com Assessoria Lello

Uma alternativa para proporcionar as 
crianças um ambiente de diversão e 
aprendizado. Momentos que vão ficar pra 
sempre na mente das crianças.  Pensando 
assim, síndicos e condôminos decidem 
aproveitar o espaço que já existe no 
condomínio  “BRINQUEDOTECA ” .

A BRINQUEDOTECAR COM ARTE, uma 
empresa com ampla experiência no desen-
volvimento de atividades lúdicas, enrique-
cendo as brincadeiras com base no tripé da 
educação: CUIDAR, BRINCAR E APRENDER.

As atividades são analisadas e 
inspecionadas por uma equipe pedagógica 
com vasta experiência e conhecimento no 
campo de ludicidade, elencada com a 

aprendizagem.

Nossa equipe: Psicopedagogos, peda-
gogos, coordenadores pedagógicos e ana-
listas de atividades lúdicas.

Trabalhos: Diagnósticos pré-
vios de acordo com o perfil 
das crianças. Interação, brin-
cadeiras, aprendizagem, de-
senvolvimento físico psicoló-
gico e motor, senso crítico e 
criatividade. 

FAZEMOS COM QUE UM 
ESPAÇO VISTO A PRINCÍPIO  
PARA LAZER, VENHA SE 
TORNAR RELEVANTE PARA 
FORMAÇÃO DE CIDADÃOS. 

Condomínios
aderem as
atividades lúdicas
nas brinquedotecas

Opinião  de  cliente sobre nosso 
trabalho:

 Sr. Nei Moacir Rossatto

“Tive algumas experiências com a empresa 
BRINQUEDOTECAR COM AR-
TE, quando ainda era síndico 
do Condomínio Quatro Esta-
ções. Estávamos em período 
de férias e buscávamos uma 
forma de entreter as crianças 
mas também de uma maneira 
que pudéssemos contribuir 
com o desenvolvimento da 
aprendizagem e coordenação 
motora dentro de nossa brin-
quedoteca. Foi então que, em 

uma reunião com a Graciely  fechamos a 
parceria e, por 15 dias ela esteve em nosso 
condomínio com diversas atividades para 
as crianças. Ao final tivemos a apresen-
tação do portfólio que fora construído e, foi 
notório a satisfação dos pais das crianças 
com o resultado alcançado. Os benefícios 
gerados com as atividades lúdicas são 
lembrados até hoje e o investimento trouxe 
um retorno em satisfação dos moradores 
com o condomínio”.

 Agende uma visita e solicite uma 
demonstração grátis de nosso trabalho.

Contato: (84) 3663-5267 / 98821-4661 - Psicopedagoga: Graciely



Segurança, prevenção e divulgação na luta contra acidentes de trabalho

O que deveria ser uma exceção tor-
nou-se regra comum no Brasil: cons-
tantes mudanças na legislação que 
rege o país, seja na área econômica, 
seja na área política e social. Sempre 
são adotadas novas medidas, que em 
algumas vezes são alteradas sem que o 
brasileiro comum tenha conhecimento. 
O mesmo ocorre com as regras traba-
lhistas, atingindo tanto empregados 
como empregadores, e os legisladores 
defendem tais mudanças alegando tais 
benefícios para o trabalhador e 
aumento no nível de sua qualidade de 
vida. Mas, infelizmente, por melhores 
que sejam, elas ainda estão muito 
longe de serem postas em prática. 

Os síndicos, e as administrações 
de imóveis têm que ficar atentos na 
hora de fechar a folha de pagamento, 
pois existem mudanças também no 
que diz respeito às responsabilidades 
do empregador quanto à segurança do 
trabalhador, indispensáveis para a 
prevenção de acidentes.

Sendo assim, é responsabilidade d 
sindico e da administradora a aplicação 
do programa de prevenção de riscos 

ambientais e o de controle de medicina 
e saúde ocupacional (PPRA/PCMSO). O 
descumprimento dessas normas re-
presenta aplicação de multa imediata, 
sem notificação, e de elevados valores, 
merecendo, portanto, e as adminis-
tradoras devem orientar os síndicos 
para o seu cumprimento e manter em 
seu poder, caso haja recusa por parte 
do sindico, documento que isenta a 
administradora de qualquer ônus, para 
mais tarde não seja ocupada por 
qualquer irregularidade.

CTL

Na verdade, o assunto é muito 
mais serio e nem todos os acidentes de 
trabalho chegam ao conhecimento de 

todos. Muitas vezes, ate, certas 
ocorrências, por não provocarem 
graves conseqüências não são classifi-
cadas como acidente e não são 
tratadas como deveriam. Para agir com 
segurança nestes casos, tanto o sindico 
como a administradora deve consultar 
também a CLT – Consolidação das Leis 
Trabalhistas, principalmente o seu 
capitulo V, Titulo II já que o seu conteúdo 
possui derivação para o campo civil e 
criminal, podendo gerar processos 
judiciais civis de reparação de dano, 
assim como criminais, em função de 
lesões, seqüelas ou óbitos que venham 
a ocorrer por falta de prevenção.

Tal desconhecimento acaba, na 
maioria das vezes, colocando o sindico 

em situações vexatórias, como a 
autorização para que empregados 
fiquem pendurados em janelas, com 
risco grave, inclusive a morte. Ate no 
recolhimento do lixo, aparentemente 
uma atividade segura, pode acarretar 
acidentes de trabalho se o empregado 
não estiver devidamente protegido por 
luvas e roupas apropriadas. E caso 
isso ocorra, o condomínio terá que 
arcar com despesas a titulo de 
indenização, pagamento de pensão 
mensal e danos morais e funeral. Por 
essas e outras é que os condomínios 
têm se valido do seguro de saúde para 
os seus funcionários, sem onerar 
muito o orçamento. 

Para que haja, realmente, uma 
diminuição nos índices de acidentes de 
trabalho, é necessário, que, além de 
alterar a regras e a lei, o governo – em 
todas as suas instancias – viabilize 
cursos para o trabalhador, afim de que 
ele possa conhecer medidas de 
segurança, e propague junto aos 
empregadores o conteúdo das leis, 
ainda hoje desconhecidas pela maioria 
deles.
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*Andréa Mattos

Os 10 mandamentos do síndico novato

ESPECIAL
(Redação com TJSC)

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

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

2 - Pouparás dinheiro: a crise está aí 
e dinheiro é algo que dificilmente 
sobra no condomínio, mas é neces-
sário pensar em situações imprevis-
tas e deve-se manter um fundo de 

reserva para ocasiões extraordinárias. 
Um síndico jamais deve trabalhar com 
o caixa completamente vazio.

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

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

5 - Obedecerás às Leis Trabalhistas: 
a folha de pagamento de pessoal 

costuma tomar mais de 50% das 
receitas do condomínio. Os encargos 
trabalhistas são altos, porém, mais 
altas são as multas e penalidades 
para quem os desobedece.

6 - Serás organizado: papéis, plani-
lhas, notas fiscais, documentos, con-
tratos... Tudo isso faz parte da rotina 
de um síndico. É necessário organizar 
tudo para não perder nada importante 
e para que cada item seja facilmente 
localizado quando necessário.

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

8 - E x e r c i t a r á s  o  d o m  d a 
comunicação: comunicar-se bem é 

um indicador para um bom gestor. 
Quem se explica bem, se faz entender 
e evita confusões. O dom da palavra e 
da argumentação é essencial para 
conciliar interesses dentro do 
condomínio.

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

10 - A p r e n d e r á s  c o m  o s 
antecessores:  ninguém nasce 
sabendo nada. É natural que um 
síndico novato demore um certo 
tempo até se adaptar ao traquejo da 
sua função. Ser humilde e procurar 
aprender com quem tem mais 
experiência já é um bom começo.

*A autora é jornalista e colaboradora do Jornal do Sindico 

Pode não ser noticiado na imprensa, mas diariamente ocorre mais de um acidente de trabalho no Brasil, e
provocam vitimas fatais. Algumas das atividades desenvolvidas por empregadas por empregados de condomínios,

mesmo que simples, pode gerar graves lesões e, conseqüentemente, problemas para os condôminos.



Em janeiro deste ano um flagrante 
caso de preconceito contra homosse-
xuais ganhou a mídia e as redes 
sociais: um casal de homens gays 
receberam cartas de teor agressivo e 
homofóbico quando se mudaram para 
seu novo apartamento, na cidade do 
Rio de Janeiro. O incidente provocou o 
debate sobre o combate ao preconceito 
dentro dos condomínios.

A homofobia é definida como 
quaisquer atos de discriminação e 
injúria direcionados a uma pessoa 
tendo como critério sua orientação 
sexual. Essa prática ainda não possui 
uma legislação específica que a 
categorize como crime, porém as 
agressões decorrentes dela podem ser 
classificadas como injúria, calúnia e 
danos morais, a depender do caso.

Para o advogado Márcio Dias, isso 
não minimiza o dever de se combater 
tal prática. “O condomínio deve ser um 
ambiente de civilidade e respeito 

mútuo, independentemente de cor, 
raça, status econômico ou orientação 
sexual, algo que é de total foro íntimo e 
privado”, justifica. O advogado acres-
centa que, caso se sinta moralmente 
lesado, qualquer condômino pode 
recorrer na Justiça uma reparação, 
inclusive contra o condomínio.

Foi o que ocorreu com o professor 
universitário J.P.M. (iniciais para 
preservar a vítima), que adquiriu um 

apartamento em um bairro de classe 
média alta em Recife (PE) juntamente 
com o esposo. “As manifestações de 
preconceito ocorreram na área de lazer 
da piscina, com os pais recolhendo as 
crianças quando chegamos para tomar 
sol e também em outras ocasiões em 
que moradores se recusaram a entrar 
no elevador em que estávamos”, 
conta.

Até então o casal apenas ignorava 

as demonstrações preconceituosas. “É 
muito difícil mudar a mentalidade das 
pessoas, nunca procuramos briga”, 
afirma J.P. A situação só ganhou outra 
dimensão quando a homofobia partiu 
do síndico do condomínio: “meu espo-
so, que também é dono do imóvel, foi 
impedido de participar e votar ativa-
mente na assembleia do condomínio, 
sendo praticamente expulso da mes-
ma, o que gerou grande revolta até em 
alguns outros moradores que foram 
solidários”.

O incidente foi a gota d'água para 
que o casal tomasse providências. 
“Entramos com uma ação contra o 
condomínio, pois não há nada que 
justifique o dono de um apartamento 
ser banido da assembleia, sendo que 
ele cumpre com todas as suas 
obrigações, está assíduo em todos os 
compromissos financeiros. O que 
vimos foi uma demonstração clara de 
h o m o f o b i a  e  i n t o l e r â n c i a  à 
diversidade”, comenta J.P.

Pagamento via boleto

O pagamento da taxa condominial via 
boleto bancário já não é uma grande 
novidade. Porém um fato novo pode 
ser de grande valia para os condo-
mínios: nova regra permite que 
boletos bancários sejam pagos em 
qualquer instituição financeira ou em 
qualquer um dos canais de atendi-
mento (agência, internet, mobile e 
caixas eletrônicos) mesmo após o 
vencimento do mesmo

Qual é a vantagem nisso? Elimina-se 
a necessidade de solicitar à adminis-
tradora do condomínio uma segunda 

via do boleto, com cálculos atuali-
zados e nova data de vencimento. 
Dispondo das informações fornecidas 
pela cobrança registrada, o banco é 
capaz de calcular automaticamente 
os novos valores no momento do 
pagamento, o que gera maior rapidez 
e menos burocracia para os condô-
minos quitarem suas pendências. 

Ar condicionado

O inverno chegou, o clima esfriou e, já 
que não há necessidade de se utilizar 
o ar condicionado, esse é o momento 
ideal para fazer uma vistoria nos 
aparelhos. Além de prevenir panes e 
prolongar o tempo de vida do 
equipamento, a manutenção perió-
dica ajuda na economia de energia e 
também a combater danos à saúde, 
no caso de alergias.

A limpeza é fundamental para 
garantir  a  funcionalidade do 
equipamento e o bem-estar dos 
usuários: gabinete, grelhas e área ao 
redor do aparelho deverão ser 
mantidos sempre limpos. Deve-se 
conferir os isolamentos das peças 
metálicas e tubulações para ter a 
certeza de que elas se encontram no 
local correto e em boas condições. 
Para um check up profissional e 
seguro, é aconselhável a contratação 
de um serviço especializado em 
manutenção de condicionadores de 
ar. 

Verniz antipichação

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

condomínios e tem como resultado a 
deterioração estética do imóvel e, 
consequentemente, a desvalorização 
do mesmo. Você sabia que há no 
mercado produtos que podem ajudar 
a amenizar os efeitos desse problema 
dos grandes centros urbanos?

Sim, existe um tipo de revestimento 
especial para minimizar os efeitos da 
pichação. É um tipo de verniz que cria 
uma camada de proteção sobre as 
fachadas que impedirá que as tintas 
aerossóis (que são produzidas à base 
de solventes) penetrem nos poros da 
superfície. Assim, a limpeza será 
facilitada, evitando que a tinta 
impregne na parede. Procure sua loja 
de confiança e busque mais 
informações esse tipo de produto.

Síndico deve combater práticas homofóbicas dentro do condomínio
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Cotas condominiais sofreram reajuste maior que aluguéis em 2017
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Enquanto os preços dos aluguéis 
despencam em todo o país - em uma 
tentativa de enfrentar a crise que 
acomete o setor imobiliário, assim 
como toda a economia brasileira - os 
valores cobrados sob forma de taxa 
condominial não sofreram nenhum 
retrocesso, pelo contrário, aumentaram 
significativamente  no  primeiro 
semestre de  2017.

 Apesar da crise generalizada, o 
valor de alguns serviços - a exemplo do 
salário dos funcionários e seus 
respectivos encargos - não diminui. 
Isso justifica o porquê das taxas 
condominiais só aumentarem e nunca o 
contrário.

 Um levantamento as Secovi-RJ 
confirma que as cotas condominiais 
andam em contramão aos aluguéis de 
junho de 2013 a junho de 2017, o preço 
dos aluguéis regrediu cerca de 10, 7%. 
Enquanto isso, o valor dos condomínios 
subiu 36,5%, no mesmo período. 
Dados do IBGE também demonstram 
que os condomínios foram reajustados 

com um percentual acima da inflação, 
sendo Belo Horizonte a capital brasileira 
com maior aumento proporcional.

 Diante de tal cenário, o que pode 
ser feito para diminuir ou, no mínimo, 
estagnar  o  valor  cobrado pelo 
condomínio? É necessário economizar 
naquilo que pode ser economizado. 
Afora os gastos fixos, como já foi 
mencionado a folha de pagamento de 
pessoa, há as despesas variáveis como 
energia, gás, água.

 É importante conscientizar os 
moradores de que o consumo racional 
desses recursos será revertido em 
benefícios para eles próprios. Portanto, 
avisos nunca são demais, seja para 
apagar as luzes das áreas comuns 
como salão de festas, salão de jogos, 
assim como o uso de ar condicionado e 
ventiladores nesses espaços; não 
chamar todos os elevadores ao mesmo 
tempo e tentar fazer o mínimo de 
viagens possível, são exemplos de 
pequenas condutas que, coletivamente, 
fazem uma grande diferença. 

Como é calculada a cota 
condominial?

  A cobrança pode ser feita de duas 
maneiras: a primeira é por meio de uma 
taxa variável que é o rateio de todas as 
despesas pagas pelo condomínio no 
mês corrente (água, energia, gás, 
telefone, funcionários, produtos de 
manutenção, serviços terceirizados, 
IPTU etc). 

A segunda maneira é cobrando 
uma cota fixa. Esse valor, reajustado 

anualmente, é calculado com base 
em alguns critérios como os valores 
médios de todas as despesas citadas 
anteriormente com uma projeção 
para os 12 meses seguintes, sendo 
aplicado um índice de inflação. Além 
disso, costuma-se acrescentar um 
percentual de segurança que, caso 
não seja utilizado, vai para o fundo de 
reserva do condomínio. A soma total 
desse  va lo r  é  d iv id ida  pe las 
unidades. 
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  INDICADORES / MÊS

* 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

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

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

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

Ano

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

12 
meses

jun/17

0,5539
0,5539
0,536
0,57
0,3004
0,81
23,48
937,00
1.076,20

mai/17

0,5768
0,5768
0,0764
0,58
0,3232
0,93
23,48
937,00
1.076,20

abr/17

0,5000
0,5000
0,0000
0,57
0,2466
0,82
23,48
937,00
1.000,00

mar/17

0,6527
0,6527
0,1519
0,62
0,3989
1,05
23,40
937,00
1.000,00
---



Classíndico
ADMINISTRADORA

Síndicos, na hora de comprar
produtos ou serviços para seu
condomínio, prestigie nossos

anunciantes e indique o
nosso jornal

Classicados do Jornal
do Sindico, onde você
encontra tudo para o

seu comdomínio

ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA

CONTABILIDADE CONDOMINIAL

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

SEGURANÇA ELETRÔNICA

SEGURANÇA ELETRÔNICA

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PEDRIAL

RADIO / COMUNICAÇÃO:

MANUTENÇÃO PEDRIAL

LIMPEZA/PRODUTOS SEGURANÇA ELETRÔNICA
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Condomínios aderem ao Pilates na sala de ginástica

BEM ESTAR
Redação com Assessoria

As salas de ginástica não são 
nov idades  em  condomín ios 
residenciais de alto padrão. Mas o que 
vem incrementando esses espaços é 
a inclusão do Pilates como mais uma 
opção de exercício, além dos já 
tradicionais  equipamentos de 
m u s c u l a ç ã o  e  a e r ó b i c a .  O 
investimento é  caro,  mas os 
benefícios são garantidos, desde que 
contem com o acompanhamento e 
supervisão de profissional capacitado. 

 O  Pilates  promove  uma 
reeducação do movimento do corpo e 
visa trabalhar todos os músculos, 
consiste em uma técnica de exercício 
e alongamento que utiliza o peso do 
próprio corpo na sua execução. O 
público-alvo dessa atividade física é 
bastante abrangente, sendo indicado, 
inclusive, para pacientes que sofrem 
de diversas doenças, sejam elas do 
coração, ou até casos de câncer.

Além disso, segundo especialistas 
na área, o Pilates é um dos melhores 
métodos no tratamento de problemas 
na coluna vertebral, de lombalgias e 
hérnias de disco. E o resultado é 
rápido, sendo que a melhora já pode 
ser observada nas primeiras sessões.

Os benefícios prometidos são 
vários: melhoras da circulação 
sanguínea, mobilidade e agilidade, 
postura, tonificação da musculatura 
profunda do abdômen, alívio da 
tensão e estresse trabalhando a 

concen t ração ,  p revenção  e 
recuperação de lesões, melhora da 
área de movimento e articulações, 
fortalecimento da coluna, aumento da 
coordenação motora e equilíbrio, 
co r reção  de  sob reca rgas  e 
alinhamento os músculos. Tudo isso 
aliado a uma melhora significativa da 
autoestima. 

A técnica do Pilates também pode 
ser uma importante aliada no 
processo de emagrecimento. Ela não 
promove a perda calórica diretamente, 

mas promove mudanças  que 
potencializam o processo de perda, 
principalmente por estimular um 
trabalho de respiração, o Pilates 
acelera o metabolismo, sem contar 
que combate  o  estresse  e  a 
ansiedade, grandes vilões da dieta e 
do emagrecimento.

Os aparelhos utilizados na prática 
do Pilates são bem diferentes dos 
apare lhos  encont rados  nas 
academias de ginástica. Eles são 
adequados a uma atividade física de 
menor impacto, com foco em força, 
flexibilidade e mobilização segura das 
articulações. Para montar uma sala de 
aula de Pilates, é necessário que o 
condomínio conte com a consultoria 
de um fisioterapeuta habilitado para 
essa atividade, o qual também deve 
estar presente durante as práticas, 
orientando o uso correto dos 
equipamentos.


