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EDITORIAL

INDICADORES ECONÔMICOS MARÇO 2017

Neste mês de março, o Jornal do Síndico aborda 
um tema que ganhou os noticiários do país inteiro 
desde o início do ano: a Febre amarela. Após décadas 
controlada e restrita apenas a algumas áreas na região 
Norte do Brasil, a doença voltou a causar preocupação 
nas autoridades e população. 

O surto, que já acometeu dezenas de vítimas, 
principalmente nos estados de Minas Gerais, Espírito 
Santo e Bahia, corre o risco de ganhar maiores 
proporções, caso o principal vilão dessa história não 
seja combatido. O vetor da Febre amarela é um velho 
conhecido de todos: o mosquito Aedes aegypti. Ele é o 
responsável por transmitir as viroses mais preocupantes 
da atualidade: Dengue, Febre Chikungunya, Zika Vírus 
e a Febre amarela. 

O combate ao mosquito e seus focos de 
reprodução já foi tema do nosso Jornal outras vezes, 
mas o momento é oportuno, mediante o surto de 
Febre Amarela, para reforçar a responsabilidade dos 
condomínios em limparem seus depósitos, calhas, lajes, 
vasos, e todos os demais locais que possam se tornar 
criadouros de larvas, bem como ajudar a conscientizar 
seus condôminos na luta contra o mosquito, pelo bem 
e saúde de todos. 

Outro tópico atual que trazemos nessa edição 
diz respeito à emissão de boletos, instrumentos 
fundamentais para as finanças do condomínio, umas 
vez que é através deles que são feitas as cobranças. 
Eles precisarão - obrigatoriamente - ser emitidos com 
o número de CPF do condômino responsável pela 
unidade. Esse fato foi noticiado pelo Jornal do Síndico 
em outubro de 2016 e agora trazemos o calendário 
de datas em que cada boleto com seu respectivo valor 
passa a ser obrigado a constar CPF.

A exigência, por enquanto, está valendo a partir 
deste mês de março para os boletos gerados no 
valor de R$50 mil. Em maio será a vez das faturas 
iguais ou maiores de R$ 2 mil. A expectativa é que 
até dezembro todos os boletos bancários sejam 
obrigatoriamente gerados com a identificação do 
CPF da pessoa responsável pelo pagamento da conta, 
no caso o condômino. Quem ainda não tem todos os 
CPFs dos moradores deve correr atrás desses dados o 
quanto antes!

O Jornal do Síndico chega às suas mãos mais uma 
vez recheado de informações e dicas para o seu 
condomínio. Aproveite a leitura e continue conosco!

Os Editores.

 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 Ano 12 
meses 

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

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

0,6609% 
0,6609% 
0,1601 
0,62 

0,4071 
1,06 
23,29 
880,00 

1.000,00 
--- 

0,6435% 
0,6435% 
0,1428 
0,60 

0,3898 
1,04 
23,29 
880,00 

1.000,00 
--- 

0,6858% 
0,6858% 
0,1849 
0,62 

0,4320 
0,05 
23,29 
11,68 

1.000,00 
--- 

0,6709 
0,6709 
0,1700 
0,62 

0,4170 
1,12 
23,40 
937,00 

0,67 
0,67 
0,17 
7,63 
0,42 
14,02 
0,47 
6,48 
--- 
--- 

8,35 
8,35 
2,05 
7,63 
5,11 
14,09 
1,96 
6,48 
--- 
--- 
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DICAS

PLACA MODULAR EM PVC

RALOS DE PISCINA

Item fundamental para a segurança do prédio, o portão eletrônico pode 
ser encontrado no mercado em várias versões de modelo e preço. Há opções 
diversas, como os portões de correr, que vão para os lados, os basculantes 
(aqueles que sobem e descem), os portões de abertura, com duas folhas 
abrindo cada uma para um lado. O formato também está presente nos 
portões sociais, que são os de acesso comum (pedestre).

Uma característica prática dos novos modelos é a opção de torná-los 
automáticos, e selecionar a quantidade de tempo para que se fechem 
sozinhos. Isso evita que o condômino vá embora e esqueça o portão aberto, 
deixando o prédio vulnerável à ação de impostores. Para incrementar o 
sistema de segurança do condomínio, alguns portões eletrônicos já vêm de 
fábrica acompanhados de câmera de segurança ou alarmes.

A placa modular em PVC é um material versátil que vem sendo muito 
utilizado por arquitetos e engenheiros em reformas por apresentar um bom 
custo-benefício. Durabilidade, fácil instalação, manutenção simplificada (é 
limpa com água e detergente neutro) e isolamento térmico e acústico são 
algumas das qualidades desse tipo de placa. 

O potencial isolante é um ponto de interesse especial quando se trata de 
reformas em condomínios, uma vez que o barulho é um dos principais motivos 
para brigas e conflitos entre condôminos. A placa modular em PVC é capaz 
de minimizar ruídos externos, bem como não permite que o som do interior 
“vaze” para fora. Além disso, o fato de seus módulos serem removíveis facilita 
a manutenção quando for necessário algum reparo em instalações elétricas e 
hidráulicas.

Acidentes envolvendo ralos de piscina infelizmente não são raros e, na 
maioria das vezes, têm como vítimas crianças. Uma maneira de reforçar a 
segurança e evitar possíveis ocorrências perigosas é a instalação de uma 
tampa FSB. A sigla O nome FSB é uma homenagem da empresa fabricante à 
menina Flavia Souza Belo (cujas iniciais são FSB) que vive em coma há mais de 
12 anos, depois de ter ficado presa pelos cabelos, em um dreno de fundo mal 
dimensionado. 

A tampa FSB é baseada em normas de segurança internacionais que tornam 
a piscina mais segura a um custo baixo, aumentando a vazão do dreno para 
30m³/h, com isso impedindo a sucção dos banhistas e até mesmo que ocorra 
o aprisionamento dos cabelos, eliminando o risco de acidentes envolvendo o 
dreno de fundo. O preço é acessível, um modelo básico custa em média R$ 70.

SEDE PRÓPRIA: Rua Ernesto de Paula Santos, 960 - Lj. 03 - B. Viagem - Recife

FONE: (81) 2123.9400 | FAX: 2123.9404

PORTÃO ELETRÔNICO
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COTIDIANO

Um condomínio se divide basicamente em 
dois territórios: um privado e outro de uso 
comum. O primeiro consiste nas unidades 
pertencentes a cada proprietário ou inquilino 
que usufrui delas, já o segundo diz respeito a 
todas as áreas comuns do prédio e, portanto, 
de domínio coletivo daqueles indivíduos que 
compõem o condomínio. Nesse contexto, há 
limites rígidos que diferenciam e separam esses 
espaços e transgressões podem vir a ser punidas.

Partindo desse entendimento, percebemos 
que alguns hábitos comuns, sobretudo em 
condomínios residenciais são irregulares: 
pintar o hall do elevador em frente à porta 
do apartamento com cores que destoam do 
restante do prédio, por exemplo. Em primeiro 
lugar, a pintura desses espaços comuns é de 
responsabilidade do condomínio e não do 
proprietário da unidade. Ele não pode pintar, 
texturizar, nem afixar quadros ou colocar 
móveis, vasos com plantas ou outro enfeite, 
uma vez que o espaço que há da porta para 
fora do apartamento não lhe pertence, é de 
uso coletivo.

O síndico Manoel Lins, de João Pessoa, precisou 
acionar a Justiça para resolver um problema 
desse gênero. “Nosso prédio é bem pequeno 
e uma moradora que vivia no apartamento 
do térreo resolver fechar um corredor lateral 
da garagem para colocar seus dois cachorros, 
mandou colocar um portão isolando a área”. O 
condomínio advertiu solicitando a retirada do 
portão, alegando que - embora a área estivesse 
ao lado do apartamento, era de uso comum do 
prédio. Contudo, a questão não foi solucionada 
amigavelmente. “Ela se recusou a desfazer o 
canil e houve todo um desgaste com advogados 
para liberar o espaço”, afirma Lins. 

Além da ocupação permanente dessas áreas 

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

a exemplo do cercamento para colocar animais 
de estimação ou decorar ao gosto de um 
morador um hall ou corredor, o uso temporário 
também é irregular. Um exemplo é o uso de 
hall e corredores por crianças. A brincadeira 
é permitida nos condomínios, desde que 
seja realizada nos locais apropriados, como 
playground, área de lazer ou brinquedoteca. 
Os pais ou responsáveis devem orientar suas 
crianças a não espalharem brinquedos por 
corredores, nem no hall do prédio, dificultando 
a passagem de outros moradores. 

A convivência em condomínio exige bom 

senso, tanto por parte dos condôminos que 
devem procurar seguir as regras e não causar 
transtornos nem ao próprio prédio nem aos 
vizinhos, quanto por parte dos síndicos na hora 
de chamar a atenção quando há pequenas 
infrações. Na maioria das vezes uma conversa 
educada resolve o problema. Se não for 
suficiente, pode-se enviar uma advertência 
formal solicitando que a falta não se repita. 
Em último caso, a aplicação de multas é 
uma penalidade prevista nas convenções de 
condomínio para os que não obedecem as 
normas do Regimento Interno.

USO 
PRIVATIVO DE 
CORREDORES 
É IRREGULAR
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Você já assistiu a um patrão obrigar seu 
funcionário a realizar tarefas vexatórias, que 
vão contra sua própria ética ou simplesmente 
que seja contra a sua vontade? Ou, pior, você já 
esteve na posição de empregador e submeteu seu 
subordinado a uma situação que o fez se sentir 
desconfortável, ou o agrediu com palavras? Se 
a resposta foi “sim” para pelo menos uma das 
duas perguntas, você já sabe o que é mobbing 
na prática.

O termo vem do inglês “to mob”, que designa 
o verbo “assediar” em alguns contextos. O 

mobbing é um dos gêneros de uma espécie 
de agressão denominada no meio jurídico 
de assédio moral: “um conjunto de atitudes 
perniciosas e imperceptíveis, praticadas no dia-a-
dia do trabalho, com a finalidade de humilhar o 
outro de forma perversa”, conforme definição da 
vitimóloga francesa Marie-France Hirigoyen.

Num condomínio isso pode acontecer tanto 
da parte do síndico para com os funcionários, 
quanto dentro da própria hierarquia entre os 
empregados, como - por exemplo - por parte do 
zelador ou gerente para com seus subordinados. 
No âmbito profissional, o assédio moral está 
expresso em perseguições, humilhações, coações 
para que o funcionário aja de maneira que o 
desagrada, causando prejuízos psicológicos ou 

até mesmo físicos nesse. 

Casos relacionados à prática de mobbing têm 
chegado à Justiça com frequência. Recentemente, 
o Tribunal Superior do Trabalho condenou 
um condomínio residencial de Teresina(PI) e 
sua síndica ao pagamento de R$ 10 mil, como 
indenização por dano moral coletivo, em razão 
de ofensas generalizadas aos empregados do 
conjunto de residências.

 O Ministério Público do Trabalho 
(MPT) apurou que a síndica praticava 
assédio moral contra os empregados. Em 
depoimentos, eles disseram que recebiam 
faltas por atrasos inferiores a dez minutos 
e, como retaliação a acordos assinados 
em juízo, havia ameaças de justa causa 
e mudança de turnos com o objetivo de 
retirar o adicional noturno. Com base 
nos relatos, o MPT apresentou ação civil 
pública para pedir a indenização por 
dano moral coletivo.

Práticas de mobbing devem ser 
continuamente combatidas dentro do 
condomínio, não apenas por representar 
um risco jurídico e consequentemente 
financeiro para o condomínio, mas 
também - e principalmente - por consistir 
em um expediente que fere a dignidade 
humana, a boa educação e a empatia 
para com o próximo, indo contra tudo o 
que é razoável dentro de um ambiente 
de trabalho.

VOCÊ SABE O QUE É MOBBING?
ADMINISTRAÇÃO

Por Cecília Lima 

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

Saiba o que significa essa prática e as consequências dela dentro do condomínio
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Desde que foi lançada em 2014 a NBR 16.280 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
estabelecendo diretrizes para a realização de obras em 
condomínios, uma dúvida pairou sobre os síndicos: 
quem procurar para fazer o acompanhamento no 
caso de reformas? Engenheiros ou arquitetos? A 
resposta é ambos, desde que seja um profissional 
devidamente habilitado e registrado junto ao seu 
respectivo Conselho de classe.

Embora seja pouco divulgado, empresas de 
arquitetura também podem ser contratadas para 
realização de manutenções ou obras em condomínios, 
conforme atribuições previstas pela Lei N.º 12.378 de 
31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício 
da Arquitetura e Urbanismo no país. Qualquer 
intervenção deve ser obrigatoriamente acompanhada 
por empresas e profissionais que irão emitir a ART 
(Anotação de Responsabilidade Técnica), no caso dos 
Engenheiros e o RRT (Registro de Responsabilidade 
Técnica) no caso dos Arquitetos e Urbanistas.

O documento deve ser feito antes do início do 
serviço e nele constarão detalhes como endereço 
da obra, dados do contratante e do profissional, o 
serviço executado e quem são os responsáveis pelas 

atividades de Arquitetura e Urbanismo ou engenharia 
a serem realizadas. A NBR 16.280 da ABNT exige a 
elaboração prévia de laudo técnico e plano de reforma 
antes do início das obras, orientando as etapas de 
obras de reformas e lista os requisitos para antes, 
durante e depois de uma reforma em um prédio ou 
em uma unidade. 

O LAUDO TÉCNICO

Um laudo técnico é o resultado de uma vistoria 
acurada, trata-se de documento emitido após perícia 
técnica realizada no ambiente a ser vistoriado, a fim 
de se comprovar a condição de insalubridade ou 
periculosidade. Com um laudo técnico de

vistoria predial em mãos, o síndico pode reivindicar 
reparos junto à construtora responsável de maneira 
mais concreta. O laudo ainda auxilia nas etapas de 
negociação das obras e pode ser utilizado como laudo 
pericial caso não haja acordo entre o condomínio e a 
construtora.

O perito avalia problemas construtivos técnicos, 
e pode apontar falhas no projeto que não são 
reconhecidas por leigos. Com o laudo em mãos, o 
síndico tem uma análise técnica da situação, podendo 
refutar reclamações e cobranças de seus condôminos. 
Para que uma reforma condominial seja segura e 
responsável do início ao fim, o laudo técnico de vistoria 
predial é melhor opção para detecção de problemas, 
escolha e negociação de orçamentos.

A manutenção predial envolve uma série de 
serviços complexos, por isso, deve ser executadas 
por profissionais capacitados. Economizar nessa 
etapa pode ser perigoso, uma vez que projetos ou 
obras executadas por pessoas sem habilitação podem 
implicar no uso de materiais inadequados, no aumento 
do risco de acidentes, custos adicionais com reparos e 
até mesmo tragédias e prejuízos irreparáveis.

TJ-SP - Apelação APL 314305520088260562 SP 0031430-
55.2008.8.26.0562 (TJ-SP)

Data de publicação: 31/01/2012

Ementa: AGRAVO RETIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO 
DE LOCAÇÃO PORQUE ELABORADO EM DESCONFORMIDADE COM A 
CONVENÇÃO CONDOMINIAL. DESACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. O 
contrato de locação foi firmado pelo condomínio, regularmente representado 
pelo síndico, não constando dos autos que os condôminos tenham adotado 
qualquer iniciativa para anular o ajuste. Eventual irregularidade cometida pelo 
síndico em desrespeito à convenção do condomínio é assunto que não diz 
respeito à locatária, que atua de boa-fé, e por isso deve ser discutido em 
âmbito próprio. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. EXCEÇÃO DE 
RETOMADA. REJEIÇÃO. REQUISITOS DOS ARTIGOS 51 E 71 DA LEI Nº 8.245 
/91 ATENDIDOS. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 
1. Apresentando o locador pedido genérico fundado na convenção, sem 
elementos que evidenciassem o efetivo uso do bem para o fim pretendido, 
impõe-se a rejeição da pretensão de retomada do imóvel. 2. Atendidos os 
requisitos dos artigos 51 e 71 da Lei nº 8.245 /91, tem a locatária o direito a 
renovação compulsória do contrato de locação.

TJ-MT - Apelação APL 00027921820128110003 23752/2014 (TJ-MT)

Data de publicação: 10/12/2014

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER c/c 
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALTERAÇÃO DA FACHADA 
DO EDIFÍCIO – ENVIDRAÇAMENTO DE VARANDA – ESQUADRIAS E MODELOS 
DIVERSOS DO DECIDIDO EM ASSEMBLEIA - DESRESPEITO À CONVENÇÃO 
DO CONDOMÍNIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 
1 - Tratando-se de propriedade em condomínio, é defeso ao condômino 
empreender modificações que alterem a fachada do imóvel, sem a anuência 
dos demais condôminos. 2 - A obra que contraria o Regimento Interno 
do Condomínio e sua Convenção deve ser refeita, a fim de se adequar ao 
padrão arquitetônico definido em assembleia condominial. (Ap 23752/2014, 
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 
03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014)

TJ-RJ - APELAÇÃO APL 00083451820088190212 RJ 0008345-
18.2008.8.19.0212 (TJ-RJ)

Data de publicação: 14/01/2015

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. 
EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE 
OU DANO AO IMÓVEL VIZINHO. TURBAÇÃO OU IMPEDIMENTO AO 
EXERCÍCIO DA POSSE. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. 
Recurso contra sentença de improcedência em ação de nunciação de obra 
nova na qual alega o autor invasão da área de estrutura do seu imóvel por 
edificação vizinha, em desrespeito à convenção condominial com riscos ao seu 
patrimônio, cumulando, ainda, pedido indenizatório pelos prejuízos causados 
ao imóvel. 2. Muito embora tenha sido de fato desrespeitada a convenção 
do condomínio no que diz com a distância a ser observada entre os imóveis, 
houve a observância dos regulamentos administrativos, tendo sido a obra 
autorizada pelo Município de Niterói, não restando configurada ilegalidade 
a teor do artigo 1.299 do Código Civil . 3. Relevante a conclusão do laudo 
pericial no sentido da construção promovida pelo apelado não ter causado 
qualquer tipo de dano ao imóvel da apelante ou mesmo o devassado. 4. 
Não se extrai dos autos, mormente do informado no laudo pericial, haver 
decorrido da construção empreendida pelo apelado qualquer turbação ou 
impedimento ao exercício da posse pela apelante, inexistindo fundamento 
suficiente a embasar o pleito demolitório. 5. Recurso ao qual nego 
seguimento. Apelação em que é apelante GUILHERMINA REIS SORENSEN e 
apelado NEWTON BORGES DE MORAES. Recurso contra sentença em ação de 
nunciação de obra nova na qual alega o autor invasão da área de estrutura do 
seu imóvel por edificação vizinha, em desrespeito à convenção condominial 
com riscos ao seu patrimônio, cumulando, ainda, pedido indenizatório pelos 
prejuízos causados ao imóvel. O ato recorrido, considerando o laudo pericial 
e a autorização deferida pelo Município para construção do imóvel pelo réu, 
julgou improcedente o pedido. Apela a autora às fls. 234/239, reiterando os 
argumentos de invasão da área estrutural de seu imóvel, exposição ao perigo 
e desrespeito...

SEU CONDOMÍNIO

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 
E REFORMAS TAMBÉM PODE 
SER FEITO POR ARQUITETOS

JURISPRUDÊNCIAS
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Após décadas praticamente sem fazer vítimas, 
a Febre amarela volta a estampar noticiários. A 
doença, antes restrita a poucas áreas no norte do 
Brasil, começou a ser detectada em regiões atípicas 
em todo o país. Isso faz soar novamente o alarme 
contra um inimigo já bastante conhecido dos 
brasileiros: o mosquito Aedes aegypti.

A maioria das pessoas desconhece esse fato, mas 
ele é responsável por transmitir, além da Dengue, 
outras doenças, tais como a Febre Chikungunya, o 
Zika vírus e também a Febre amarela, que volta a 
preocupar as autoridades de saúde pública, devido 
ao surto que está ocorrendo desde o início do ano. 

Os estados onde mais se registraram casos de 
doentes com a Febre amarela, inclusive dezenas de 
óbitos, foram o Espírito Santo e Minas Gerais. No 
entanto, praticamente todo o Brasil, a exceção de 
uma pequena faixa próxima ao litoral, está em alerta 
contra essa doença. 

Além da vacinação - a qual é oferecida 
gratuitamente na rede pública - a prevenção é 
fundamental para evitar novas vítimas. Os cuidados 
são os mesmos contra a Dengue, por exemplo, 
uma vez que o vetor das duas viroses é o mesmo: o 
mosquito Aedes aegypti.

COMBATE AOS FOCOS DE MOSQUITO

Higiene é fundamental para não criar as 
condições necessárias para a reprodução dos insetos. 
No entanto, não adianta apenas o condomínio estar 
limpo e atento aos criadouros, é necessário que 
os condôminos também abracem essa campanha 
e busquem combater os focos do mosquito em 
suas próprias unidades, uma vez que apenas uma 
delas pode ser suficiente para criar mosquitos que 
contaminarão todo o prédio.

• Atenção para evitar acúmulo de água em 
calhas, lajes, pneus, vasos de plantas e objetos 
desprotegidos em sacadas, áreas de circulação, 
jardins ou quintais.

• O fosso do elevador também deve ser 
inspecionado, pois pode possuir infiltrações que 
favoreçam o acúmulo de água.

• Para ralos externos e canaletas de drenagens 
ou ralos de esgoto, deve-se utilizar tela de nylon 
para proteção (trama de 1 milímetro) ou tampa 
abre-fecha.

• Caixas d´água devem passar por limpezas 
periodicamente e permanecer vedadas (sem frestas), 
para que não entrem mosquitos.

• Piscinas em período de uso devem passar 
pelo tratamento adequado com cloro. As piscinas 
inativas devem ficar com a menor quantidade de 
água possível, tratada com cloro e, de preferência, 
fechadas com lona.

No Brasil, os condomínios sejam eles residenciais, comerciais 
ou mistos – se dividem, basicamente, em dois grandes grupos: os 
que possuem convenção e regulamento interno e aqueles que são 
administrados sem nenhuma regulamentação oficial. E quando se 
pergunta aos síndicos  o motivo pelo qual o condomínio não tem suas 
regras administrativas e de convivência, a resposta mais comum é: 
o que mesmo deve conter esses documentos? Parte desta resposta 
já está presente na lei de condomínios 4.591/64, que dita as regras 
de votação, composição da diretoria, por exemplo, mas a outra parte, 
será determinada pela própria assembléia de moradores, que podem 
expressar as suas preocupações e prioridades. A lei dá essa brecha por 
entender que cada condomínio possui particularidades que devem ser 
respeitadas.

Mas, para elaboração de convenção e do regulamento interno – 
este ultimo pare mais com o acordo de convivência dos condomínios 
– a presença de um advogado é indispensável. Ele é quem Dara 
acessória para o condomínio, tirando duvidas e orientando para evitar 
problemas futuros. Por isso, é indispensável a participação de todos os 
moradores, que têm que opinar, sugerir e ter bem claro as regras que 
estão se comprometendo a se submeter.

PRINCIPAIS ITENS
Moradores brigando por causa de animais? O que o regulamento 

diz respeito à presença deles no condomínio? O uso do salão de festas 
pode ser feito por qualquer morador? Parentes de condôminos podem 
agendar reuniões? Quem se responsabiliza? Estas são algumas das 
perguntas mais comuns entre os condôminos, e por isso estas e outras 
questões não podem ficar de fora. Abaixo, um quadro formulado por 
consultores condominiais, que acreditam que nenhum destes itens 
pode ficar de fora do debate e, conseqüentemente, da convenção e 
do regulamento interno. Não estão incluídos todos os itens e cada um 
deve ser analisado separadamente.

Animais – A permissão ou proibição de animais de estimação 
no condomínio construções e obras – reformas ou alterações nas 
áreas internas privativas são permitidas, desde que estejam dentro 
do estabelecido em legislação especifica para edificação, convenção, 
não comprometam a estrutura do edifício nem prejudiquem os outros 
moradores.

Fachada – A legislação de condomínio proíbe qualquer alteração 
que modifique a fachada do prédio, salvo se for obtida autorização de 
todos os condomínios.

Os infratores estão sujeitos a uma multa prevista na convenção e 
podem ser obrigados a desfazer a alteração. Atenção a instalação de 
grades ou redes protetoras não constitui alteração de fachada, pois 
visa a segurança, especialmente de crianças.

Garagem  - A utilização de garagem em espaço de uso comum pelos 
moradores pode ocasionar atritos. Por isso, convém que a convenção 
estipule regras, como: - identificação para entrada do veiculo (selos, 
cartões, chaves de acionamento, zelador, etc); - demarcação da vaga 
(fixa, por chegada, pr rodízio ou sorteio); - a definição de vagas pelo 
tamanho do veiculo; necessidade de manobras (pelo morador ou 
funcionário do condomínio); responsabilidade sobre furtos e danos;

 Horário – A convenção, o regimento interno ou as 
assembléias, em função da conveniência da maioria dos condomínios, 
determinam os horários para realização de mudanças, uso do salão de 
festas e de jogos, playground, da piscina, do fechamento das portas 
de acesso, de uso da garagem, etc. ninguém, sindico, pode determinar, 
unilateralmente, os horários.

 Piscina – As regras para utilização da piscina, como o horário 
e época de funcionamento, o exame médico, o uso por visitantes, a 
contratação de pessoas para segurança e a manutenção são itens que 
devem ser regulamentados pela convenção ou regimento interno.

 Salão de festa – O uso do salão deve ser previsto na 
convenção ou no regimento interno, no que diz respeito à forma de 
sua utilização (custo, limpeza, horário, equipamentos etc).

BEM ESTAR REPETECO

FEBRE AMARELA: 
A AMEAÇA ESTÁ DE VOLTA

CONVENÇÃO E REGIMENTO INTERNO: 
DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS NA 
ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do 
Jornal do Síndico

A existência de convenção e regimento interno faz 
uma sensível diferença na administração de um 

condomínio. Infelizmente, ainda é grande o numero 
deles que não tem estes dois documentos.

 A elaboração destes documentos não é 
complicada e envolve toda a comunidade.

Por: Andréa Mattos



MARÇO | 20178

A
N
O
S

oe t do ds  bo rc aid sn ií ls . moc  oãçaC mo rom fnp  ia or dti anlh

Atualmente, a inadimplência é uma das principais 
dificuldades enfrentadas pelos síndicos nos condomínios. 

A situação é tão grave que, existem alguns 
condomínios em que metade dos apartamentos 
está inadimplente, trazendo prejuízo a todos e, 
principalmente, ao pagamento de contas, realização de 
benfeitorias, e outros. 

Assim, é recomendável que haja uma atuação 
conjunta dos síndicos, conselhos e condôminos a fim de 
combater a inadimplência. 

Nos dias atuais, a legislação autoriza multa por atraso, 
porém fixada em um valor muito baixo, no máximo 2% 
(dois por cento), sendo este um dos motivos para tanta 
inadimplência.

Assim, é comum que os condôminos prefiram pagar 
cartão de crédito, cheque especial, empréstimos, escola, 
parcela do carro, luz, internet, telefone, TV a cabo entre 
outros, ficando a taxa condominial em último lugar na 
lista de prioridades.

Mas, com a utilização de algumas medidas, é possível 
combater este mal.

05 FERRAMENTAS PARA COMBATER A INADIMPLÊNCIA 
DO SEU CONDOMÍNIO

Facilidades no Pagamento: uma boa alternativa é o 
condomínio dispor da opção de débito em conta para 
seus condôminos. Ao optar por este meio, o inadimplente 
deverá cadastrar seu boleto no banco que possua conta, 
solicitando à administradora que envie os dados para 
a instituição bancária. Ter serviço “online” de segunda 
via do boleto também facilita muito, já que muitos 
condôminos acabam perdendo o boleto. Atentar ainda 
para, enviar os boletos mensais com prazo viável, tendo 
por padrão uma semana antes do vencimento.

Empresa de Cobrança: geralmente, as administradoras 
já têm sistema de cobrança, embora não seja sua 
atividade principal, no entanto, se o condomínio tem uma 
inadimplência alta, em torno de 20%, é recomendável 
que haja a contratação de uma empresa especializada 
para cobrar seus devedores.

Ação Judicial: em casos que notificações e tentativas 
de acordo por parte do condomínio não tenham surtido 
efeito junto aos condôminos inadimplentes, uma das 
alternativas será ingressar com uma ação judicial contra 
estes condôminos a fim de obter a quitação das cotas 
condominiais. Importante: A dívida é vinculada ao 

imóvel, e não à pessoa, e numa eventual cobrança judicial 
o imóvel poderá ser levado a leilão judicial.

Protesto do Título: esta alternativa tem demonstrado 
ser um bom caminho para reduzir a inadimplência, 
pois os condôminos inadimplentes já recebem junto 
com a intimação do cartório o boleto para pagamento, 
facilitando a quitação, uma vez que a maioria não deseja 
ver seu nome cadastrado nos órgãos de proteção ao 
crédito, cadastro este que impede concessões de crédito, 
financiamentos, venda do imóvel, entre outros. 

Fundo de Reserva: o condomínio deve ter um 

“fundo de reserva”, o qual poderá ser usado em caso 
de emergências, como por exemplo, reparos no prédio, 
bem como, se o condomínio não conseguir quitar as 
contas mensais, não precisará a recorrer a empréstimos 
bancários, os quais têm juros altíssimos, porém o valor 
utilizado deve ser devolvido ao fundo. 

ATENÇÃO PARA A PUNIÇÃO AOS INADIMPLENTES!
É importante que síndicos, conselheiros e condôminos 

tenham ciência que, mesmo um condômino estando 
inadimplente, ele não poderá sofrer punições ou ter 
direitos limitados além do previsto em lei e na convenção 
do condomínio.

Ainda, é proibido que o condomínio exponha 
condômino inadimplente ou venha a constrangê-lo 
através com medidas abusivas, pois há grande risco do 
condomínio ser processado por danos morais. 

Hoje em dia é grande o número de condomínios que 
tem dificuldades em manter as contas em ordem e um 
dos principais motivos é o alto índice de inadimplência 
dos seus condôminos.

Na prática: o seu condomínio deve ser administrado 
como uma empresa, ou seja, em tempos de crise, é 
necessário ter “caixa” para cobrir as despesas.

Assim, é função do síndico conversar com os 
condôminos inadimplentes, explicando as dificuldades 
que o condomínio enfrenta com a inadimplência e já 
apresentar uma proposta para a quitação da dívida.

É muito importante esclarecer aos condôminos 
que o valor administrado pelo condomínio é pelo bem 
coletivo, sendo que a inadimplência prejudica a todos os 
moradores.

Gostou? Então, visite nosso Blog e cadastre-se 
para receber gratuitamente conteúdos e atualizações. 
simonegoncalves.com.br/blog/

SIMONE GONÇALVES
Advogada OAB/RS 74.437

Email:contato@simonegoncalves.com.br
www.simonegoncalves.com.br 

DRA. SIMONE GONÇALVES

05 FERRAMENTAS 
PARA COMBATER A 
INADIMPLÊNCIA DO 

SEU CONDOMÍNIO

Por Dra. Simone Gonçalves

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico
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Muitas vezes conciliando essa tarefa com 
as obrigações de suas profissões fora do 
condomínio. Recentemente, uma pesquisa 
realizada pela Lello, administradora paulistana 
que gerencia 1,6 mil condomínios na capital 
paulista, demonstrou que a ocupação feminina 
é uma tendência crescente nos espaços de 
liderança do setor.

O número de mulheres que assumem o cargo 
de síndicos de condomínios residenciais na 
cidade de São Paulo cresceu 73,3% nos últimos 
cinco anos. Atualmente, 42% dos síndicos são do 
sexo feminino, contra 58% do sexo masculino. 
Em 2011 esse percentual era de 30%, segundo 
levantamento da Lello. Conclusão: embora elas 
ainda não constituam a maioria na função, o 
número de síndicas mulheres vem aumentando 
a cada ano.

Se, por um lado, a presença delas nos cargos 
de sindicância já não é mais novidade, pois 
vem crescendo e muito nas últimas décadas, 
o que atualmente pode ser tido como algo 
a se destacar é a escolha de funcionárias 
para funções tradicionalmente ocupadas por 

ÁREA COMUM

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do 
Jornal do Síndico

homens, como zeladoria e portaria.

A mudança nesse perfil ainda é tímida, raridade 
nos condomínios da cidade de São Paulo, o público 
feminino representa apenas 3,54% do total de 
porteiros dos condomínios residenciais. Mas a 
tendência, no entanto, é de crescimento do número 
de mulheres que ocupam as portarias dos prédios. 
Há dez anos, por exemplo, as mulheres eram cerca 
de 1,5% do total de porteiros de condomínios em 
São Paulo.

Pesquisa da Lello identificou que entre as 
porteiras, a maioria possui 1º grau completo – o que 
costuma ser uma exigência dos condomínios e uma 
boa notícia a ser celebrada: o salário é igual ao dos 
homens que exercem a função, valor médio de R$ 
1.440 por mês. A idade média dessas funcionárias é 
de 26 anos.

Para Angélica Arbex, gerente de Relacionamento 
com o Cliente da Lello Condomínios, a mudança se 
deve também ao fato de mais mulheres estarem 
se interessando pelo serviço em condomínios. 
Nos processos de seleção já se nota um aumento 
do número de mulheres que se candidatam para 
trabalhar em portarias, o que não ocorria no 
passado.

“No geral as mulheres possuem características 
que se encaixam perfeitamente para a função 
de porteiro. Elas são atentas, têm jogo de cintura 
e dão atenção aos moradores. Isso pode fazer a 
diferença”, pontua Angélica Arbex.

AS MULHERES HOJE OCUPAM A DIANTEIRA 
NA ADMINISTRAÇÃO DE MILHARES DE 

CONDOMÍNIOS BRASIL AFORA!!
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A aparição de goteiras, infiltrações e mofo nas 
paredes ou teto é sempre sinal de dor de cabeça 
no condomínio, seja para o morador, o qual se 
preocupa com os danos ao seu patrimônio e os 
prejuízos financeiros, ou mesmo para o síndico 
que, por sua vez, preocupa-se com a estrutura do 
prédio e, de quebra, frequentemente é chamado 
a resolver conflitos entre condôminos que não 
sabem de quem é a culpa para as avarias.

Essa “culpa”, muitas vezes, precede até mesmo 
a ocupação do prédio pelos moradores. Ela está 
na gênese do projeto e execução da construção, 
uma vez que - por negligência ou economia - as 
construtoras não realizam a impermeabilização 
adequada de lajes, paredes e pisos. Isso acarreta 
problemas que chegam com o tempo e podem até 
mesmo comprometer a segurança do prédio, pois 
a água oxida estruturas de ferro fundamentais 
para manter o prédio de pé.

Rachaduras, vazamentos, goteiras e infiltrações 
se tornam mais perceptíveis no período das 
chuvas e devem servir de alerta para mostrar que 
algo está errado! A impermeabilização de lajes 
e coberturas é extremamente importante para 
proteger a alvenaria contra a umidade, é um erro 
pensar que azulejos ou cerâmicas protegem o 
piso conta a infiltração, pois a água continua a 
passar e a causar diversos problemas.

Somente o processo de impermeabilização 
é capaz de selar e vedar superfícies fabricadas 
com materiais porosos e suas falhas, geradas por 
movimentos na estrutura ou por erros na execução 
da obra. Infelizmente, algumas construtoras 
não realizam esse processo corretamente e 

os ocupantes do prédio só vão perceber os 
prejuízos tempos depois. E as despesas não são 
baratas: recuperar os danos causados por falta 
de impermeabilização pode sair muito mais caro 
do que fazê-la no tempo correto. De acordo 
com especialistas, o custo do processo durante 
a construção pode ser de 1% a 3% do valor da 
obra, mas a execução depois da obra concluída 
pode corresponder a 25%.

Existem dois sistemas de impermeabilização: 
rígidos e flexíveis. No primeiro, aditivos químicos 
são adicionados aos materiais de construção, 
reduzindo a porosidade dos mesmos. Este tipo é 
indicado para locais que não exista possibilidade 
de trincas ou fissuras como subsolos, piscinas 
internas e galerias de barragens. A outra opção é 
aplicável em áreas sujeitas a fissuras e possui duas 
subcategorias: moldados no local (membranas) e 
os pré-fabricados (mantas). Estas são ideais para 
telhados, terraços, reservatórios de água, entre 
outros.

A relação entre síndico e condôminos por vezes 
pode se tornar tensa o suficiente para que se 
disparem agressões de ambos os lados, o que foge 
totalmente do que vem a ser socialmente razoável. 
Quando essas ofensas se tornam públicas, 
colocando em jogo a dignidade do ofendido, a 
questão pode ganhar um palco na Justiça, onde 
na maioria das vezes resulta em determinação de 
pagamento de indenizações. 

Quando o meio utilizado para manifestar as 
agressões é o livro de ocorrências do próprio 
condomínio, a situação ganha provas materiais 
que formalizam o abuso. Além disso, há o desvio 
da finalidade do livro, uma vez que ele existe 
por uma razão prática: servir de instrumento 
para registro oficial de sugestões, reclamações e 
outras anotações desde que essas digam respeito 
estritamente ao cotidiano do condomínio.

Em Sobradinho (DF) um morador usou o 
livro para escrever insultos contra o síndico, em 
uma tentativa inclusive de o desmerecer por sua 
profissão de militar. O síndico processou o agressor, 
contando que sofreu humilhação praticada pelo 
réu, em razão de sua situação financeira e das 
funções exercidas quando era da ativa no Exército 
Brasileiro, o que se deu mediante manifestação em 
livro de ocorrências do condomínio onde residem, 
nos seguintes termos: “Quero mais é que vocês se 
ferrem (…) tenho dinheiro sobrando para merda 
destes lotes (…) não sou um morto de fome, não 
preciso fazer bico para sobreviver e não fui para o 
Exército para ser doméstico.” (sic).

Após analisar os documentos constantes 
dos autos, a juíza responsável entendeu que a 
ocorrência lavrada pelo réu extrapolou seu direito 
de informação e manifestação. “O conteúdo da 
manifestação do réu não foi ofensiva apenas aos 
condôminos, mas especialmente ao autor na parte 
em que, indiretamente, o réu referia às atividades 
que sabia terem sido exercidas pelo autor quando 
na ativa no Exército Brasileiro, afirmando, o réu, de 
forma debochada e ofensiva”, argumentou a juíza.

A juíza ressalta, ainda, “que a doutrina e 
jurisprudência brasileiras são firmes ao reconhecer 
que há responsabilidade dos que ‘compartilham’ 
mensagens e dos que nelas opinam de forma 
ofensiva, pelos desdobramentos das publicações, 
devendo ser encarado o uso deste meio de 
comunicação com mais seriedade e não com 
o caráter informal que os usuários geralmente 
entendem ter”.

Assim, diante da conclusão de que “o réu, com 
sua conduta, ofendeu moralmente o autor”, o 1º 
Juizado Cível de Sobradinho julgou procedente 
o pedido deste para condenar o réu a pagar-lhe 
a quantia de R$ 2.500,00 a título indenizatório 
por danos morais, devidamente atualizada pelos 
índices oficiais e acrescida de juros de mora.

LEGISLAÇÃO

OFENSAS EM LIVRO 
DE OCORRÊNCIA 

PODE GERAR 
INDENIZAÇÃO

MANUTENÇÃO

Por Cecília Lima 

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

IMPERMEABILIZAÇÃO É 
NECESSÁRIA PARA PRESERVAR 

ESTRUTURA PREDIAL
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Síndicos de todo o Brasil devem ficar atentos: a 
determinação da Federação Brasileira dos Bancos 
(Febraban) - que atendeu a uma solicitação do 
Banco Central - a qual exige o número do Cadastro 
de Pessoa Física (CPF) do pagador para a geração 
de boletos bancários já entra em vigência neste 
mês e os condomínios devem correr para atualizar 
os dados dos moradores e evitar a inadimplência 
nas taxas condominiais pagas por esse meio. 

No caso de pessoa jurídica, o CNPJ é igualmente 
necessário. O boleto bancário é atualmente o 
meio de cobrança mais utilizado nos condomínios 
brasileiros, devido a sua segurança e praticidade. 
Assim, é preciso agilizar com urgência o 
recolhimento dos dados para essa finalidade. 
Caso contrário, sem os dados dos condôminos, 
o condomínio fica impossibilitado de emitir 
boletos, o que pode aumentar a inadimplência, 
consequência indesejável para todos os síndicos. 

Mas, calma, ainda há tempo para se organizar! 
A exigência, por enquanto, está valendo a partir 
deste mês de março para os boletos gerados no 
valor de R$50 mil. Em maio será a vez das faturas 
iguais ou maiores de R$ 2 mil (confira o calendário 
ao final dessa matéria). A expectativa é que até 
dezembro todos os boletos bancários sejam 
obrigatoriamente gerados com a identificação 
do CPF da pessoa responsável pelo pagamento 
da conta, no caso o condômino.

Outra novidade para este ano é que a nova 

plataforma de cobrança da Febraban permitirá 
que boletos de condomínios vencidos possam 
ser pagos em qualquer banco, uma facilidade 
a mais para o morador que eventualmente 
perder o prazo de pagamento. Essa era uma 
antiga reivindicação de consumidores de todos 
os clientes que encontravam dificuldades para 
quitas suas dívidas após a data do vencimento, 
aumentando seus encargos com acréscimos de 
juros cumulativos. 

Valor igual ou superior a R$ 50.000

Implementação a partir de 13 de março

Entre R$ 49.999,99 e R$ 2.000

A partir de 8 de maio

Entre R$ 1.999,99 e R$ 1.000

A partir de 10 de julho

Entre R$ 999,99 e R$ 500

A partir de 18 de setembro

Entre R$ 499,99 e R$ 200

A partir de 23 de outubro

Igual ou inferior a R$ 199,99

A partir de 11 de dezembro

FINANÇAS

BOLETO BANCÁRIO AGORA 
EXIGE CPF DO PAGADOR

Por Cecília Lima 

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

O SÍNDICO 
TAMBÉM RI

TIME DE PEBOLIM
Em um belo dia, dois times de futebol de anões foram 
disputar uma partida no morumbi, pelo campeonato 
brasileiro de anões. Só que houve um problema, um 
dos vestiários estava ocupado e um dos times teria que 
se trocar em outro lugar. Foi aí que o segurança do 
morumbi disse para eles se trocarem no banheiro do 
barzinho que havia ao lado do estádio. Ao chegarem 
no bar, todos os 15 anões foram correndo para o 
banheiro para se trocarem para o jogo. Nesse bar 
havia um bêbado que estava lá há horas, bebendo 
todas. Após alguns minutos os anões saem correndo 
novamente do banheiro, já trocados e prontos para 
jogarem e vão direto para o estádio. Quando eles 
passam pelo bêbado, o mesmo olha para o dono do 
bar e dizz....oooooo garçommmmmm. ...euuu achooo 
que o seu time de Pebolim está fugindo!!!

A VACA E O PADRE
Padre recém chegado na paróquia do interior encontra 
na estrada uma menina, puxando uma vaca.
E pergunta:
– Onde vai, minha menina ?
 – Vou levar a vaca para cruzar com o touro do Seu Zé.
O padre escandalizado, imaginando a cena que a 
menina iria ver, diz:
– Será que seu pai não poderia fazer isto ?
 E ela responde:
– Não. Tem que ser com o touro mesmo.

OUVINDO VOZES!
No meio da madrugada, o ladrão invade uma casa. No 
escuro e em silêncio, ele houve uma voz:  Jesus tá te 
olhando!
Apavorado, ele para imediatamente. Com a lanterna, 
ele procura ao seu redor quem falou a frase.
Não encontra nada e, pensando ter sido imaginação, 
continua a andar.
É quando a voz diz novamente:  Jesus tá te olhando!
Agora, certo de ter ouvido, ele aponta a lanterna na 
direção de onde veio a voz e vê um papagaio. Aliviado, 
ele diz:
Oh, seu besta, quase me matou de susto! Seu nome é 
Jesus?
 Não, meu nome é Judas!
 Que imbecil colocaria o nome de Judas em um 
papagaio?
 O mesmo que colocou o nome de Jesus no Pit Bull que 
tá te olhando!

Mudanças: cobranças só poderão ser feitas com 
identificação obrigatória e os pagamentos vencidos agora 

podem ser feitos em qualquer banco
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ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

ARTESANATO

ARQUITETURA/ URBANISMO BOMBAS E MOTORES

ADVOGADOS
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81 3053.9894 | 9 9295.9172
recife@jornaldosindico.com.br

Para anunciar ligue:
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CONSTRUÇÕES E REFORMAS CONSTRUÇÕES E REFORMASCONSTRUÇÕES E REFORMAS

81 3053.9894 | 9 9295.9172
recife@jornaldosindico.com.br

Para anunciar ligue:

DEDETIZAÇÃO
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EXTINTORES DE INCÊNDIO

MÁRMORE E GRANITO

MOTOCICLETAS

MANUTENÇÃO PREDIAL

JAMOTO .................................................................. 81 3461.8300
Ver anúncio na página 01

PRÉFOGO EXTINTORES ................................. 81 3241.0073
Ver anúncio na página 05

ESCOLAS

EVENTOS/FESTAS ORGANIZAÇÃO

RAÇÕES

ELEVADORES



TRC SUSTENTÁVEL .......................................... 81 9 8951.7118
Ver anúncio na página 15

SECRETARIA DE SAÚDE

VAZAMENTOSREPAROS HIDRÁULICOS

TAPETES

SINDICATOS

VIDROS

SEGURANÇA ELETRÔNICA

SERVIÇO DENGUE ............................................. 81 3412.6254

SECOVI - Sindicato da Habitação ................ 81 2123.9400
Ver anúncio na página 03

OAS - Eletrônica ....................................................... 81 3224.9307
Ver anúncio na página 01

SANVIDRO ................................................................ 81 3493-7839
Ver anúncio na página 16
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Durante o mês de fevereiro todo o Brasil assistiu 
estarrecido a uma sequência de atos violentos 
no estado do Espírito Santo, em decorrência de 
uma prolongada greve dos policiais militares. 
Assassinatos, assaltos, arrastões, saques a lojas 
e vários outros crimes assustaram a população 

capixaba, que se viu presa em suas próprias casas, 
impedida de sair. 

Porém, se por um lado a greve dos PMs 
mostrou o pior lado do ser humano em seu 
instinto violento e desejo de praticar o mal, o 
episódio também serviu para fazer aparecer 
demonstrações de solidariedade. Em vários 
condomínios, moradores se organizaram para 
proteger o patrimônio e ajudar uns aos outros, 
no momento da necessidade. 

Com o clima de insegurança na cidade, muitas 
pessoas ficaram com medo de sair de casa para 
qualquer atividade, incluindo comprar comida e 
itens básicos. Ainda que se aventurassem a sair às 
ruas, a chance de encontrar um estabelecimento 
comercial aberto era mínima e, assim, muita 
gente ficou sem mantimentos. A situação foi 
contornada com o auxílio entre vizinhos.

Em um condomínio no bairro Jardim da 
Penha, na capital Vitória, a estudante Maria 
Clara Messias contou com a solidariedade de 
vizinhos. “Por morar sozinha, nunca costumo 
guardar muita comida em casa, pois geralmente 
me alimento fora, mas com a crise da segurança 
me vi em uma situação delicada e a sorte foi 

contar com a ajuda de outros condôminos, o que 
retribui com produtos de limpeza”, conta. Vários 
moradores do prédio se mobilizaram para trocar 
produtos entre si.

Além da falta de mantimentos, a preocupação 
com a segurança do prédio também mobilizou 
moradores da capital capixaba e cidades da 
região metropolitana. Moradores de residenciais 
na cidade de Serra organizaram grupos de 
homens para fazer vigília nas entradas e muros do 
condomínio, com a intenção de evitar invasões. 
Às mulheres coube a função de servir lanche e 
dar o apoio na comunicação entre os voluntários.

A síndica Maria Rita Simões vê com bons olhos 
a integração promovida, embora tenha sido feita 
em um momento de grande tensão. “Passamos 
por um período assustador, mas que serviu para 
mostra que a união faz a força. Antes, havia 
vizinhos que nunca tinham trocado um ‘bom 
dia’ e hoje se tornaram amigos. Tiramos uma 
grande lição de solidariedade com tudo isso e 
compreendemos que viver em condomínio é 
mais que apenas algumas despesas juntos, é dar 
as mãos no momento de necessidade”, avalia a 
síndica.

ESPECIAL

A FORÇA DA 
SOLIDARIEDADE 

NA VIDA EM 
CONDOMÍNIOS

Por Cecília Lima 

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

vidro TEMPERADO
vidro LAMINADO

espelhos
BOX

pele de vidro acm

AÇO INOX
FERRAGENS

esquadria de alumínio
FERRAMENTAS

WWW.SANVIDRO.COM.BR | COMERCIAL@SANVIDRO.COM.BR

sem compromisso!

faça seu orçamento

(81) 3493-7839
(81) 99960-5686

av. pan nordestina, 
233 vila popular, olinda-pe.

Onda de violência no estado 
do Espírito Santo serviu para 

despertar a união e espírito de 
equipe entre condôminos


