
Ano XIV - Edição 146 - Setembro de 2017 - Natal/RN - www.jornaldosindico.com.br/natal

4.000 exemplares

Página 03

ADMINISTRAÇÃO

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 
 n a n ç a s ,  m a n u t e n ç õ e s , 
gerenciamento dos funcionários, 
conciliação dos interesses dos 
condôminos, obras...

Cercas elétricas
reforçam a

segurança do prédio

ESPECIALSEGURANÇA

Página 08Página 06

Má administração
condominial: o que
há por traz dela?

Atemporal, confortável e
bonito: conheça os tipos

de piso de madeira

REPETECODECORAÇÃO

Página 05Página 04

Página 02
é coisa séria!

B ir ncadeira

“Lei do silêncio”
controla intensidade
do barulho no RJ



Ano XIV - Edição 146 - Setembro de 2017 - Natal/RN2
Autorizado pela Publik

Editora Ltda para uso da marca
Publicação mensal Tiragem:

3.000 exemplares.
Exemplar avulso R$ 4,50

FUNDADOR: Aroldo de Lima Marcelo
EDITOR NACIONAL: Átila Gadelha Marcelo

 Cecília Lima - 3268 DRT/PBREDAÇÃO:
: Cácia GomesCOMERCIAL

O  JORNAL  DO  S ÍND ICO  não  se 
responsabiliza por conceitos e idéias em 
artigos assinados ou em matérias pagas. 
Proibida a reprodução sem autorização por 
escrito da PUBLIK EDITORA LTDA.

ARARAQUARA – SP
Araraquara@jornaldosindico.com.br

ARACAJÚ -SE
aracaju@jornaldosindico.com.br

BAIXADA SANTISTA – SP
baixadasantista@jornaldosindico.com.br

BELO HORIZONTE – MG
belohorizonte@jornaldosindico.com.br

BELÉM – PA
belem@jornaldosindico.com.br

BRASÍLIA – DF
brasilia@folhadosindico.com.br

CAMPINAS – SP
campinas@jornaldosindico.com.br

CURITIBA – PR
Curitiba@jornaldosindico.com.br

FORTALEZA – CE
fortaleza@jornaldosindico.com.br

GRANDE ABC – SP
grandeabc@jornaldosindico.com.br

JOÃO PESSOA – PB
joaopessoa@jornaldosindico.com.br

JOINVILLE – SC
Joinville@jornaldosindico.com.br

LONDRINA – PR
Londrina@jornaldosindico.com.br

NITERÓI – RJ
niteroi@jornaldosindico.com.br

OSASCO – SP
osasco@jornaldosindico.com.br

RECIFE – PE
recife@jornaldosindico.com.br

RIO DEJANEIRO – RJ
riodejaneiro@jornaldosindico.com.br

SALVADOR- BA
salvador@jornaldosindico.com.br

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP
saojosedoscampos@jornaldosindico.com.br

SÃO PAULO- SP
saopaulo@jornaldosindico.com.br

SOROCABA – SP
Sorocaba@jornaldosindico.com.br

IMPRESSÃO
UNIGRÁFICA - 3272-2751

DIAGRAMAÇÃO:
Luciano Almeida: 99992.4968
lucianartenal@gmail.com

FRANQUEADOS
Natal/RN - Desde 2003
natal@jornaldosindico.com.br
84 3086.9884|98826.3970

CÁCIA GOMES
cacia.jonaldosindiconatal@outlook.com

natal@jornaldosindico.com.br
www.jornaldosindico.com.br

Nossa Mensagem

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 neces-
sidade de atualizar as normas do 
condomínio am de abranger novas 
modalidades de relações estabele-
cidas. A convenção do condomínio e 
seu regimento interno não são textos 
imutáveis,  e les  podem  ser 

atualizados para acrescentar novas 
disposições de acordo com a dinâmi-
ca do prédio, obviamente desde que 
essa alteração seja feita com a 
anuência da assembleia.

Nesse mês, fazemos referência 
especíca ao uso - cada vez mais 
frequente - dos apartamentos como 
Home Ofce, termo em inglês usado 
para designar os escritórios monta-
dos 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 ofces 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 interes-
sante ter um plano de ação imediato, 
caso seja necessário. Saiba mais em 
nossa seção “Administração”.

Setembro é o mês que naliza 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

Num tempo marcado pela 
tecnologia e pelo isolamento 
s o c i a l ,  a t r a v é s  d o s 
smartphones e jogos eletrônicos, o 
convite para brincar torna-se valioso 
para o desenvolvimento humano das 
novas gerações. A brincadeira é, 
portanto, momento fundamental para 
a expansão do universo infantil, 
através das atividades lúdicas, a 
criança explora espaços, testa limites 
que promovem sua criatividade, bem 
como, melhoram sua qualidade de 
vida. A brincadeira é coisa séria 

porque na condução do 
prossional pedagogo, essa 
repercute diretamente no 

desenvo l v imen to  de  novas 
habilidades e competências, de 
maneira, a contribuir  para a 
construção do conhecimento, 
estímulo da criatividade e um melhor 
desempenho nas relações. Assim 
sendo, brincar é coisa séria! Tanto 
para aprendizagem quanto para o 
desenvolvimento das nossas 
crianças. Bem, então, deixa este sofá 
e vamos brincar?

é coisa séria!
B ir ncadeira

Professora Doutora em Educação
UERN (Campus Natal)

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 inspeciona-
das por uma equipe pedagógica com vasta 
experiência e conhecimento no campo de 
ludicidade, elencada com a aprendizagem.

Nossa equipe: Psicopedagogos, pedagogos, 
coordenadores pedagógicos e analistas de 
atividades lúdicas.

Trabalhos: Diagnósticos prévios de acordo 
com o perl das crianças. Interação, brin-
cadeiras, aprendizagem, desenvolvimento 
físico psicológico e motor, senso crítico e 
criatividade.

AGENDE UM EVENTO GRÁTIS 
CONTATO: GRACIELY
(84) 3663.5267
98821.4661 (oi) / 98844.1006 (oi)
brinquedotecar_arte@outlook.com

Por  Rouseane Paula Queiroz
rouseane.paula@gmail.com



Cada vez mais populares, os 
escritórios do tipo home ofce 
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 
inuencia na rotina do prédio e seus 
moradores.

 O chamado home ofce 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 
inconven iênc ias  aos  demais 
condôminos e funcionários.

 O síndico Josias Machado, de 

Fortaleza (CE), relata alguns proble-
mas que enfrentou. “Percebemos no 
condomínio, um uxo maior de visi-
tantes que o que era costume em um 
determinado apartamento, várias pes-
soas deixando encomendas e enve-
lopes 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 nalidade do condomínio, 
que é habitação. No entanto, eu 
também sabia que ele passava por um 
momento prossional 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 
horár io  para  receber  v is i tas 
relacionadas ao trabalho, proibição 
das áreas comuns do prédio para 
encontros prossionais, máximo 
cuidado com o respeito à lei do 
silêncio.

 O caso citado foi contornado 
pacicamente, 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 ofce, 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 ns prossionais”, 
comenta.

Funcionamento de Home Ofce necessita autorização do condomínio
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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 nan-
ças, 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 assu-
me o condomínio? A mesma per-
gunta 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 ime-
diato sendo observada a vacância do 
cargo. Outras convenções podem 

estabelecer o presidente do Con-
selho Fiscal como síndico interino 
até que seja convocada uma nova 
eleição”, explica Souto.

Segundo o jurista, os procedi-
mentos 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 nece-
ssário realizar uma assembleia 
extraordinária para deliberar sobre o 
assunto em caráter de urgência, pois 
o condomínio não pode car 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 
n ã o  i s e n t a  a  p e s s o a  d a 
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 contra-
tação de um síndico prossional, 
carreira que cresce cada vez mais 
nas grandes cidades. Isso pode ser 
uma solução denitiva ou tempo-
rária, até que algum condômino 
ofereça seu nome para ocupar a 
administração do condomínio.



Luvas de segurança

Você sabia que as mãos - e especi-
camente os dedos - são as áreas do 
corpo mais comumente atingidas em 
episódios de acidente laboral? Soma-
das, 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. 

Dicas para reforma

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 abso-
lutamente todos os materiais necessá-
rios, desde o número de sacas de ci-
mento à uma trena. Em parte, é função 
do arquiteto ou engenheiro fornecer es-
sa informação ao cliente. Por m, outra 
dica útil é negociar o pagamento da mão 
de obra por etapas e jamais ante-
cipadamente, pois corre-se o risco de 
levar calotes. O pagamento por diária 
também não é o ideal, pois a obra pode 
ser atrasada propositalmente.

Lâmpadas LED

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 certicação do Inmetro. O 
consumidor deve car atento e preços 
muito baixos devem servir de alerta, 
pois há no mercado produtos irregulares 
com selo falsicado e com outras 
informações inverídicas que podem 
trazer sérios riscos.

A certicação 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 certicados 
devem informar nas embalagens o selo 
de identicação do Inmetro, número de 
registro, o comparativo de equivalência 
da potência do LED em relação às 
lâmpadas  uorescen tes  e  às 
incandescentes (W), temperatura da 
cor (K) e a eciência energética (Im/W).

Dica�
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Atemporal, confortável e bonito: conheça os tipos de piso de madeira

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 sosticadas, 
transmite aconchego e conforto térmico, 
harmoniza com diferentes cores, pode ser 
usado tanto em ambientes internos 
quanto externos, sem falar em aspectos 
econô-micos como a durabilidade e 
resistência.

 A arquiteta Marília Dias arma 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 

a s p e c t o  n o v o .  D e v i d o  a  s u a s 
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 na 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.



Vez por outra, chega à grande 
imprensa casos de condomínios que 
foram lesados por síndicos ou por 
condôminos irresponsáveis. Mas o 
número de condomínios decitários ou 
em grave crise nanceira e/ou 
administrativa é grande, e a pergunta 
que ca no ar é como e porque os 
próprios moradores agiram de má fé 
com os condôminos e o restante não 
impediram o fracasso administrativo 
do condomínio. As respostas nem 
sempre são convincentes, principal-
mente quando os danos provocados 
por uma má administração condomi-
nial são irreparáveis. A questão deve 
ser tratada com muita seriedade 
propriedade por prossionais que 
inspirem conança a todos os con-
dôminos. Alguns condomínios prefe-
rem, a depender do grau de compro-

metimento, contratar uma empresa 
idônea para “arrumar a casa”, através 
de medidas saneadoras. 

Os problemas administrativos em 
um condomínio podem ter diversas 
origens, que vão da relação irregular 
com os funcionários, passam pelo 

descontrole orçamentário, esbarram na 
omissão na omissão dos moradores ou 
atingem perigosamente o desvio de 
dinheiro para os inadiáveis paga-
mentos das tarifas publicas. O fato é 
que, na maioria das vezes, os condô-
minos só se dão conta de que a situa-

ção está grave quando começam a 
aparecer as “surpresas”.

Nunca é demais frisar que qual-
quer período administrativo deve ter 
acompanhamento imprescindível de 
cada um dos condôminos. Isto pode 
soar como um “sonho” para a maioria 
deles, devido aos vários compromissos 
e pessoais aos quais estão envolvidos, 
a ponto de a responsabilidade de parti-
cipação da vida condominial ca sem-
pre em ultimo lugar. Tal participação 
começa com o comprometimento da 
escolha do sindico, a presença em 
todos, ou quase todos processos deli-
berativos da administração, na sca-
lização de contas condominiais e na 
eterna vigilância com a manutenção de 
equipamentos e estruturas do prédio.

Má administração condominial: o que há por traz dela?
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Décit, atrasos no pagamento, funcionários sem receber os salários, estrutura deciente. Estes são
alguns dos sintomas de que a administração condominial não está “nos eixos. Os condôminos devem unir-se
o mais rápido possível para encontrar soluções. No nal, uma grande lição: participação coletiva é a saída.

Principais causas

A má administração condominial 
pode ter suas causas. Principalmente 
nas falta de preparo do sindico, como 
na má fé de quem o administra. As 
conseqüências são inesgotáveis para 
os moradores, que vão desde à 
condenação judicial de arcar com alta 
indenização aos funcionários, à falta de 
manutenção e conservação dos 
equipamentos hidráulicos, elétricos, 

mecânicos, de segurança e de lazer e 
desembolsar mais dinheiro para cobrir 
“robôs”no banco. 

Os sintomas de uma administra-
ção  condominial  “doente”  ou 
equivocada podem ser sentidos em 
coisas simples que cercam a vida do 
prédio, como, por exemplo, a ausência 
de notas scais referentes à compra de 
material de limpeza, ou contratar os 
serviços de manutenção de empresas 
que não tem registro legal e executam 
obras sem garantia. Quanto às 
soluções dos problemas causados são 
várias, que começam, necessaria-
mente,  com a  part icipação  e 
demonstração de interesse de todos os 
condôminos.

Sem isso, é quase impossível 
superar as diculdades. Há condomí-
nios que contratam uma empresa 
administradora para gerir os débitos 
antigos e os atuais; outros formam 
uma nova diretoria, que estudará a 
situação e desenvolverá algumas 
medidas que, a médio e longos prazos, 
ajudarão na normalização adminis-
trativa do condomínio. Certamente, 
quase todas as alternativas passam 
por  med idas  de  economia  e 
reestruturação nanceira do condo-
mínio, o que signica dizer que todos os 
moradores,  síndicos e demais 
condôminos, tenham olho vivo”, 
sempre, para tudo, não só para exigir 
um funcionamento adequado da 

estrutura do prédio, como evitar 
desvios inaceitáveis na condução 
administrativa dos condomínios. Na 
verdade não justica muito buscar 
bodes expiatórios para suprir a 
omissão; é preciso participar sempre 
de cada movimento do condomínio a 
m de garantir um trabalho eciente e 
racional, que reverterá em proveito de 
toda a comunidade.

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal do Síndico
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Cercas elétricas reforçam
a segurança do prédio

A crescente violência vem atin-
gindo também os condomínios, 
antes considerados um tipo de mo-
radia extremamente segura. Na falta 
de medidas efetivas por parte das 
autoridades públicas para combater 
a criminalidade, os próprios condo-
mínios 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 acompa-
nhadas por empresas especiali-
zadas nesse ramo, am de garantir 
o melhor desempenho do equipa-
mento e evitar possíveis acidentes.

A cerca elétrica está enqua-
drada 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 atual-
mente há diferentes tipos de cercas 
elétricas disponíveis, com marcas e 
modelos trazendo novas funciona-
lidades, contudo o princípio de fun-
cionamento 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 
os de inox da cerca não possui 
amperagem suciente 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 equipa-
mento, seja por curto-circuito ou 
mesmo corte dos os. Há dois mode-
los que são frequentemente usados 
em condomínios: o primeiro é a cerca 
elétrica convencional (feita de hastes 
verticais ligadas entre si através dos 
isoladores por os 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 eletrica-
dora (utiliza a energia de 110V ou 
22V para gerar a tensão dos os), 
bateria (garante o funcionamento da 
central mesmo em caso de falta de 
energia), cabos de alta tensão, os 
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 pros-
sionais devidamente capacitados e 
certicados para tal atividade. 
Jamais deve-se tentar instalar o 
produto por conta própria.

SEGURANÇA
*Andréa Mattos
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“Lei do silêncio” controla intensidade do barulho no RJ

A vida em grandes centros 
urbanos por si só já prevê a 
exposição a diversos tipos de 
poluição. Dentre elas, a auditiva nem 
sempre recebe a atenção devida até 
que, após danos cumulativos, cause 
um prejuízo irreparável à saúde. Foi 
com a justicativa de evitar a 
poluição sonora que a Câmara 
Municipal  do Rio de Janeiro 
regulamentou recentemente neste 
ano a Lei 6.179/2017, Decreto 
43.372, que versa sobre o limiar de 
som tolerável.

A partir de agora, quem exceder 
ao limite máximo de decibéis 
permitido e perturbar o bem-estar e 
o sossego público ou da vizinhança 
cará 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 ecaz à 
poluição sonora prejudicial ao meio 
ambiente, à saúde, à segurança ou 
ao sossego público.

Barulhos produzidos por animais 
domésticos, voz humana, som 
musical, obras, reformas e meios de 
transporte são alguns dos ruídos 
classicados como “poluição 
sonora” pela nova legislação. Para 
receber as denúncias, foi criado o 
canal de comunicação telefônica, 
através do número 153.

A  nova  l e i  do  RJ  vem a 
regulamentar o que já existe em 
outras capitais brasileiras e o que é 
popularmente conhecido nos 
condomín ios  como  “Le i  do 

s i l ê n c i o ” ,  o n d e  o s  s o n s 
considerados altos (acima de 55 
decibéis) são proibidos pelo 
Regimento Interno do prédio e a 
infração a essa regra pode ser 
penalizada com advertência e 
multa.

Nos condomínios, via de regra, é 
possível descrever dois tipos de 
barulho que sobressaem das 
demais: aquele contínuo, seja uma 
festa no salão, área de lazer ou no 
interior da própria unidade; e 
aqueles que são irritantes, porém 

breves: latido de cães, o caminhar 
com salto alto, vozes em alto 
volume, arrastar móveis, aparelhos 
eletrodomésticos 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  baru lho  está 
incomodando além da conta? 
Primeiramente, se o seu condomínio 
estiver  em uma cidade com 
legislação especíca 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 ruído seja evitado. 
Persistindo o problema, a Polícia 
pode ser chamada para conter o 
barulho excessivo já que, segundo o 
art. 54 da Lei 9.605/98, ruídos que 
podem causar danos à saúde são 
considerados crime, podendo levar o 
infrator a reclusão de 1 a 4 anos.

ESPECIAL
Redação com TJSC


