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EDITORIAL

INDICADORES ECONÔMICOS MAIO 2017

O cotidiano de um condomínio às vezes é preenchido 
com alguns conflitos decorrentes da convivência em 
um espaço comum. Dentre os temas que mais geram 
embates - seja entre condôminos, deles com o síndico 
ou um funcionário do condomínio - está a garagem e 
as normas para ocupação dela.

Em nossa matéria de “Cotidiano” trazemos 
algumas dúvidas frequentes sobre esse assunto 
capaz de gerar tantas polêmicas: a quem pertence a 
garagem? É possível alugar ou vender uma vaga dela? 
Visitantes podem ter acesso à garagem do prédio? 
Essas são algumas das perguntas que respondemos 
nesta edição do Jornal do Síndico. É importante levar 
essas informações aos moradores do prédio, no intuito 
de evitar desentendimentos. 

Em nossa editoria de “Meio Ambiente”, uma 
boa notícia: moradores de condomínios seguem 
economizando água mesmo após o término na crise 
hídrica no estado de São Paulo. Um levantamento da 
Lello Administradora de Condomínios aponta para 
isso: No primeiro bimestre deste ano a média mensal 
de consumo nos condomínios foi de 711,1 metros 
cúbicos, o que representa uma oscilação de apenas 
1,49% em relação aos 700,6 metros cúbicos registrados 

em igual período de 2016.

Não basta cobrar das autoridades uma boa gestão, 
é preciso que cada um - enquanto cidadão - cumpra 
seu papel e faça uso racional da água. O condomínio 
- sendo um ambiente de vivência coletiva - pode servir 
de palco para essa conscientização, estimulando seus 
moradores assumirem a responsabilidade de fazer o 
melhor uso possível dos recursos do meio ambiente, 
incluindo a água.

Falando de economia, sabemos que em tempos 
de crise financeira como a que o Brasil atravessa 
atualmente, segurar as contas do condomínio é um 
grande desafio para os síndicos, que precisam lidar 
frequentemente com a insatisfação dos condôminos 
com as despesas do condomínio. 

Pensando nisso, trazemos nesta edição uma 
matéria especial apresentando uma tendência que 
vem ganhando milhares de adeptos Brasil afora: a 
portaria remota. Trata-se de uma possibilidade de usar 
a tecnologia para baratear os custos com funcionários. 
Veja detalhes neste Jornal do Síndico.

Tenha uma boa leitura!

 jan/17 fev/17 mar/17 abr/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$) 

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

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

--- 
--- 

0,5304 
0,5304 
0,0302 
0,56 

0,2769 
0,87 
23,40 
937,00 

1.000,00 
--- 

0,6527 
0,6527 
0,1519 
0,62 

0,3989 
1,05 
23,40 
937,00 

1.000,00 
--- 

0,5000 
0,5000 
0,0000 
0,57 

0,2466 
0,82 
23,48 
937,00 

1.000,00 

2,37 
2,37 
0,35 
2,40 
1,35 
3,88 
0,82 
6,48 
--- 
--- 

8, 06 
8, 06 
1,79 
7,57 
4,84 
13,51 
1,87 
6,48 
--- 
--- 
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DICAS

GUARITAS

ILUMINAÇÃO 
ECONÔMICA

Esse tipo de revestimento surgiu no mercado nacional na década de 
70, mas só veio a se popularizar de verdade em meados da década de 90, 
com o desenvolvimento do mercado de construção seca e industrializada. 
Dentre as vantagens que estão fazendo as placas cimentícias voltarem a ser 
procuradas estão a resistência a impactos, à umidade, e também o fato de 
serem incombustíveis (não pegam fogo) e de alta durabilidade. 

A placa cimentícia é uma solução para substituir a alvenaria convencional 
sem prejuízos estéticos, uma vez que elas são compatíveis com diversos 
acabamentos, como pintura acrílica, texturas, cerâmicas ou pastilhas. As 
placas podem ser utilizadas em ambientes externos, internos e úmidos. Sua 
instalação requer oito vezes menos água do que uma construção com tijolos 
e ainda elimina diversas etapas da obra como chapisco e reboco. A economia 
é outro ponto positivo, pois a aplicação das placas cimentícias gera menos 
perdas que a alvenaria, 5% contra 17% de perdas na segunda opção.

A guarita é um dos cartões de visita do condomínio, uma vez que é uma das 
primeiras coisas que se vê ao chegar. Além disso, é também o local de atuação 
do porteiro e para atender às suas necessidades, precisa seguir alguns critérios. 
O tamanho do espaço deverá ser proporcional ao número de pessoas que 
trabalha nele. A guarita deve ter uma temperatura agradável – climatizada 
com ventilador ou ar condicionado – e precisa ter uma mobília que corrobore 
com o conforto do funcionário que passará várias horas ali.

A calçada em frente à guarita deve ser bem iluminada, de modo que o 
funcionário identifique quem está se aproximando da portaria. A preocupação 
com a iluminação deve existir também no interior da guarita, tendo em vista 
que um ambiente com pouca luz favorece a sonolência. Outro investimento 
a ser feito é o vidro temperado, o qual deve ser escurecido, com película 
que permite a visão de dentro para fora, mas não o contrário. Outra dica é 
gradear o acesso ao porteiro a fim de resguardá-lo de eventuais investidas de 
assaltantes.

Uma das formas mais simples de reduzir o consumo de energia é por 
meio da substituição das lâmpadas incandescentes e fluorescentes pelas de 
tecnologia LED. A partir do primeiro mês de uso, a diminuição da conta de 
energia é sensível (é possível economizar cerca de 70%). Os modelos tipo LED 
duram muito mais do que suas “concorrentes” mais antigas, chegando a uma 
vida útil de até 50 mil horas contra mil horas das fluorescentes.

Outra vantagem além da economia, é que diferentemente das 
incandescentes, as lâmpadas de LED não possuem materiais tóxicos como 
mercúrio ou chumbo em sua composição. Além disso, as lâmpadas LED 
convertem energia apenas em luz e não emanam calor ou raios UV para os 
ambientes. A tendência LED ganha adeptos: de acordo com a Associação 
Brasileira da Indústria de Iluminação (Abilux), a previsão é que em 2020, 70% 
das lâmpadas presentes em lares brasileiros serão de LED.

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

FONE: (81) 2123.9400 | FAX: 2123.9404

PLACAS CIMENTÍCIAS
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COTIDIANO

O crescimento populacional nos centros 
urbanos acarretou um sério problema de falta 
de espaço. Estacionar em uma zona comercial 
passou a ser uma árdua tarefa, graças ao grande 
volume de veículos em circulação nas cidades. 
Essa problemática se refl ete também no ambiente 
doméstico. Dentre os confl itos que permeiam a 
convivência em condomínio, o tema “garagem” é 
um dos mais frequentes, sendo motivo de dúvidas 
e até mesmo de algumas polêmicas. 

A disputa por um espaço para estacionar pode 
gerar distúrbios dentro do condomínio e, para 
sanar isso, a melhor ferramenta é a informação. 
Com os condôminos cientes do que pode e não 
pode ser feito, é possível manter o equilíbrio 
no uso desse espaço. Para isso, respondemos a 
algumas das principais dúvidas sobre o assunto. 

1) A quem pertence a vaga da garagem? 

Isso varia, a depender do que está disposto 
na Convenção do Condomínio e escritura das 
unidades. Em alguns casos, onde há reserva de 
vagas para cada unidade, o espaço na garagem 
funciona como uma extensão do apartamento, 
sendo propriedade particular. Em garagens de 
vagas rotativas, o espaço é compartilhado e 
coletivo, compõe o condomínio. 

2) Pode-se alugar ou vender vaga de garagem?

Sim, desde que ela seja privativa, ou seja, 

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

um anexo da propriedade. Porém, desde 2012 
a Lei Federal 12.607/12 proíbe a venda ou o 
aluguel de vagas de garagem a não moradores. 
Antes, era permitido um morador alugar a sua 
vaga de garagem para estranho, bastando 
oferecer primeiro aos próprios moradores, o que 
poderia ocorrer em assembleia ou com o simples 
informativo no quadro de avisos do condomínio. 
Entretanto, com a modifi cação implementada 
pela lei referida,o condômino somente poderá 
locar a sua vaga a estranhos se a convenção assim 
permitir.

3) Visita pode estacionar dentro do prédio?

Via de regra, não, uma vez que o espaço é 
muito limitado e, portanto, restrito a moradores. 
Porém, há casos em que o condomínio reserva 
algumas vagas para essa fi nalidade, onde a 
ocupação se dá por ordem de chegada. Há ainda 
a possibilidade de oferecer a vaga do morador 
ao seu visitante, no entanto há condomínios 
com regras de acesso bastante rigorosas que só 

permitem entrada de veículos cadastrados, então 
deve-se responder a um questionário com dados 
do carro e condutor para liberar acesso. 

4) Qual o tempo máximo de ocupação em vagas 
rotativas?

O mais correto é que a Convenção condominial 
estipule quanto tempo cada veículo pode 
permanecer ininterruptamente numa vaga 
coletiva. Isso para evitar que a permanência se 
prolongue por muitos dias, não dando chance 
para outros ocuparem. Ainda que isso não esteja 
ofi cialmente escrito, o bom senso diz que mais 
de 24h ocupando o mesmo espaço já é excessivo. 

5) É permitido armazenar objetos na garagem?

Não, garagem não é depósito. A fi nalidade 
dela é servir de estacionamento para veículos. 
O acúmulo de caixas, móveis e outros objetos 
pode contribuir para a sujeira do ambiente e 
possível proliferação de animais, por isso muitos 
condomínios proíbem essa prática.

UM TERRITÓRIO DE POLÊMICAS
GARAGEM:
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A folha de pagamento de funcionários é a 
despesa que mais absorve recursos do condomínio 
e nela estão incluídos os custos despendidos com 
porteiros. Para que possa funcionar 24 horas 
por dia, a portaria demanda no mínimo quatro 
profissionais que se alternam em turnos diurnos 
e noturnos. Sobre o salário dos que trabalham 
de madrugada é ainda acrescido o adicional 
noturno, o que vem a sobrecarregar ainda mais 
os gastos com pessoal.

Vivendo a atual temporada de crise 
financeira que o país enfrenta, muitos síndicos 

se empenham em planejar e executar estratégias 
que “enxuguem” as despesas do condomínio, 
de modo a baratear as taxas ou - pelo menos - 

congelar o seu valor, adiando reajustes que 
possam aumentar a inadimplência. Dentre as 
medidas que podem ser tomadas, está a adoção 
da portaria remota em substituição total ou 
parcial dos porteiros.

Como funciona esse sistema? Haverá o controle 
o prédio à distância, 24 horas por dia, utilizando 
câmeras cujas imagens gravadas serão enviadas 
às centrais de monitoramento, onde profissionais 
especializados estarão a todo momento vigiando 
a movimentação do local. 

A compra e instalação dos equipamentos 
requer investimento, mas - ao se colocar na ponta 
do lápis - percebe-se que esse gasto se dilui e 
consiste em uma economia quando comparado à 
manutenção de funcionários, implicando em uma 
redução de 50% até 60% dos custos com pessoal. 

Além da economia, outro diferencial da 
portaria remota é a segurança. Com frequência, 
porteiros são rendidos por bandidos armados 
que conseguem acessar o interior do condomínio 
e praticar crimes. No caso do monitoramento 
remoto, não há essa possibilidade, pois não há 
ninguém vulnerável na guarita que possa ser 
agredido. Não há risco da guarita ficar sozinha 
enquanto o porteiro utiliza o banheiro ou 
mesmo quando dorme em serviço, o que não é 
raro acontecer.

Todo o trabalho é feito à distância, mas 
funciona da mesma forma que faria 
um porteiro presencial: o visitante 
interage com o porteiro pelo interfone 
informando seu nome e dados cadastrais 
para acesso. O porteiro entra em contato 
com o proprietário do apartamento 
para onde o visitante deseja ir e pede 
a autorização. Após confirmação do 
morador, a entrada é liberada. 

A ItaBrasil, empresa de gestão 
imobiliária especializada em soluções para 
condomínios, é uma das que fornecem 
esse tipo de serviço. “Os moradores são 
cadastrados com fotos, identificação 
biométrica e também recebem um 
controle remoto anticlonagem para 
acesso com veículos. Além disso, os 
registros de acesso com áudio e vídeo 
são cadastrados e arquivados em 
relatórios completos, o que permite 
que os condôminos monitorem seu 
prédio e seus filhos pela internet ou por 
aplicativos de celular, por exemplo”, 
afirma representante da empresa.

PORTARIA REMOTA É ALTERNATIVA PARA 
PRÉDIOS QUE BUSCAM ECONOMIA

ESPECIAL

Por Cecília Lima 

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico
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O mês de maio anuncia a chegada do frio em 
muitos estados brasileiros e, com as temperaturas 
baixando, fica cada vez mais rara aquela ida à piscina 
do prédio seja para fazer exercícios ou para relaxar. Isso 
pode ser contornado com equipamento que aquece a 
água da piscina, propiciando uma condição agradável 
para banho mesmo em dias frios, o que agrega um 
diferencial ao condomínio. 

 Se antes mesmo de saber detalhes sobre o 
assunto, a simples ideia de uma conta de energia 
caríssima já te causa arrepios, calma, não precisa 
desanimar por isso. Atualmente, os principais sistemas 
de aquecimento para piscinas de condomínios 
disponíveis no mercado utilizam energia solar como 
fonte para funcionar. Assim, além de econômico, o 

lazer também se torna ecologicamente correto.

Para obtenção do desempenho máximo e alcance 
de 30ºC de temperatura a utilização de uma capa 
térmica é indispensável. Além do equipamento 
que aquece a água, é fundamental adquirir a capa 
ou manta térmica, pois ela garante a conservação 
da temperatura desejada. Ela cobre totalmente a 
piscina, evitando assim a perda do calor da água na 
piscina, enquanto o aquecedor está em processo de 
aquecimento da água circulante.

PISCINA AQUECIDA REQUER MAIS CUIDADOS

A água aquecida aumenta a produção de suor 
dos banhistas e também favorece a proliferação e 
bactérias e fungos causadores de doenças. Esses 
fatores exigem que o monitoramento da água seja 
mais rigoroso do que seria requerido por uma piscina 
normal. O intervalo entre as vistorias deve ser menor, 
uma vez que a água aquecida requer mais ajustes. 

O pH (escala que afere a acidez da água) deve 
ser controlado, pois o calor tende a aumentar o pH. 
Se em uma piscina comum o pH é controlado de 3 
em 3 dias, na de água aquecida possivelmente será 
necessário controlar o pH diariamente.

Em relação ao cloro, o que vai ser diferente no 
tratamento de uma piscina aquecida é a quantidade 
de cloro que deve ser aplicada. Elas demandam uma 
quantidade maior de cloro em comparação às piscinas 
comuns. Isso acontece basicamente por dois motivos: 
a água aquecida acelera a decomposição do cloro e 
também a evaporação da água.

A limpeza das bordas também deve ser mais 
frequente. Conforme já foi dito, o calor da água 
provoca maior sudorese e o suor dos banhistas 
juntamente a restos de células mortas se acumulam 
sob a forma de placas gordurosas nas bordas da 
piscina, requerendo limpeza manual.

TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70068448224 RS 
(TJ-RS)

Data de publicação: 11/03/2016
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. 
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Consoante disciplina 
o art. 526, do Código de Processo Civil, o agravante 
deve juntar, no prazo de três dias, cópia da petição 
do agravo de instrumento e do comprovante de sua 
interposição, assim como a relação dos documentos 
que instruíram o recurso. No caso, conforme a 
certidão trazida aos autos, não foi observada tal 
regra. Precedente da Corte. NEGADO SEGUIMENTO 
AO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo 
de Instrumento Nº 70068448224, Vigésima Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria 
Melo Pierro, Julgado em 08/03/2016).

STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1169865 DF 
2009/0237862-0 (STJ)

Data de publicação: 02/09/2013
Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECURSO ESPECIAL. 
QUORUM PARA ALTERAÇÃO DO REGIMENTO 
INTERNO DE CONDOMÍNIO. MATÉRIA QUE DEVE SER 
DISCIPLINADA PELA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO, 
COM A VIGÊNCIA DA LEI N. 10.931 /2004, QUE 
ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 1.531 DO CÓDIGO 
CIVIL , CONFERINDO, NO PONTO, LIBERDADE PARA 
QUE A CONVENÇÃO CONDOMINIAL DISCIPLINE 
A MATÉRIA. ADMISSÃO DE ALTERAÇÃO DO 
REGIMENTO INTERNO POR MAIORIA SIMPLES DOS 
CONDÔMINOS, EM INOBSERVÂNCIA À NORMA 
ESTATUTÁRIA. DESCABIMENTO. 1. O art. 1.333 
do Código Civil , ao dispor que a convenção que 
constitui o condomínio edilício torna-se, desde 
logo, obrigatória para os titulares de direito sobre 
as unidades, ou para quantos sobre elas tenham 
posse ou detenção, não tem, assim como toda a 
ordem jurídica, a preocupação de levantar paredes 
em torno da atividade individual. É intuitivo que 
não pode coexistir o arbítrio de cada um com o 
dos demais, sem uma delimitação harmônica das 
liberdades, por isso, na verdade, o direito delimita 
para libertar: quando limita, liberta. (REALE, Miguel. 
Lições Preliminares de Direito. 27 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 64) 2. Com efeito, para propiciar a 
vida em comum, cabe aos condôminos observar as 
disposições contidas na convenção de condomínio, 
que tem clara natureza estatutária. Nesse passo, 
com a modificação promovida no art. 1.351 Código 
Civil , pela Lei n. 10.931 /2004, o legislador promoveu 
ampliação da autonomia privada, de modo que os 
condôminos pudessem ter maior liberdade no que 
tange à alteração do regimento interno; visto que, 
à luz dos arts. 1.334 , III e V , do Código Civil e art. 
9º da Lei n. 4.591 /1964, é matéria a ser disciplinada 
pela convenção de condomínio. 3. No caso em 
julgamento, a pretendida admissão de quorum 
(maioria simples), em dissonância com o previsto pelo 
estatuto condominial - que prevê maioria qualificada 
(dois terços dos condôminos) -, resultaria em violação 
da autonomia privada, princípio constitucionalmente 
protegido 4. Recurso especial não provido....

SEU CONDOMÍNIO

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

PISCINA AQUECIDA: 
VANTAGENS E DESVANTAGENS

JURISPRUDÊNCIAS

Criação de fundo de reserva assegura recursos para o 
condomínio em situações emergenciais
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O estado dos seus cabelos podem dar pistas de 
como anda a sua saúde. Se eles andam ressecados 
demais, opacos ou caindo em excesso deve soar um 
sinal de alerta, mas antes é bom saber o que é mito e 
o que é verdade a respeito deste assunto. O médico 
dermatologista é o especialista indicado para tirar 
dúvidas e prescrever tratamentos para a saúde dos 
cabelos.

1) LAVAR O CABELO DIARIAMENTE AUMENTA 
INTENSIFICA A QUEDA DOS FIOS?

Mito. Os cabelos perdidos durante o banho 
cairiam de qualquer maneira. A limpeza, desde que 
não seja feita de forma muito brusca, com demasiada 
fricção, faz parte dos cuidados necessários com o 
cabelo e couro cabeludo. 

2) ÁGUA QUENTE FAZ MAL PARA O CABELO?

Mito. A água morna e quente não agride. No 
entanto, é preciso moderar a temperatura para não 
ultrapassar limites. Se você posiciona o dorso da 
mão sob o chuveiro e sente incômodo, é porque está 
quente demais. Isso pode estimular a descamação do 
couro cabeludo, bem como a atividade de glândulas 
de sebo que fazem a oleosidade natural. 

3) DORMIR DE CABELO MOLHADO FAVORECE 
A QUEDA?

Verdade. A umidade torna o ambiente propício 
à proliferação de fungos que causam queda de 
cabelo. Além disso, os fios ficam opacos e com o 
folículo piloso (raiz) enfraquecidos. 

4)  A ALIMENTAÇÃO INFLUENCIA NA SAÚDE 
DOS CABELOS?

Verdade. Uma dieta rica em proteínas, vitamina 
B, ferro e sais minerais garante imunidade ao 
organismo e evita o problema da queda de cabelo. A 
falta de minerais como silício e zinco enfraquece não 
só o cabelo mas também unhas e pele, por exemplo. 
Para ajuda a evitar e prevenir a queda de cabelo, 
é importante comer ostras, fígado, leite e farelo de 
trigo. A falta de água é outro fator importante, se 
você bebe pouca, tende a ficar com os cabelos mais 
ressecados. 

5) TINTURA E ALISAMENTO CAUSAM QUEDA 
DE CABELO?

Mito. Esses cosméticos são desenvolvidos para 
modificar a aparência dos fios sem danificá-los e, 
desde que sejam aplicados corretamente e tenham 
manutenção adequada, não causarão prejuízos.

6) O ESTADO PSICOLÓGICO INFLUENCIA NA 
SAÚDE DOS CABELOS?

Verdade. Não é a toa que quando uma pessoa 
está feliz, percebe-se um brilho diferente nos 
cabelos. O mal estar psíquico tem igual poder, só 
que de tornar o cabelo feio. Quadros de estresse, 
ansiedade ou depressão influem diretamente na 
perda dos fios, podendo inclusive levar à calvície.

Numa época de crise, quando há pouco dinheiro em 
circulação, o desemprego alcança um numero cada vez 
maior de trabalhadores, chagando a abalar a estrutura 
financeira de uma família, ter um imóvel pode - e deve - 
ser uma garantia que ainda protege as pessoas de perdas 
maiores. É este o objetivo da Lei 8.009/90, que trata da 
impenhorabilidade de bens de cobrança de dividas, sejam 
elas quais forem. Tais bens são suscetíveis de se opor em 
qualquer processo de execução, seja ela civil, previdenciária, 
trabalhista ou de outra natureza, exceto em casos previstos 
em lei. Isto porque eles foram adquiridos por pessoas com o 
objetivo residencial, assegurando uma habilitação para si e 
seus descendentes.

Na possibilidade de o proprietário ser possuidor de vários 
imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade 
recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido 
registrado no Registro de Imóveis. Na forma da lei, é 
permitido aos chefes de família destinar um prédio para 
domicilio desta, com a clausula de ficar isento de execução 
por dividas, salvo as que provierem de impostos relativos 
ao mesmo prédio. Esta isenção durara enquanto viverem os 
conjugues e ate que os filhos completem a maioridade. 

CONDOMÍNIO

Há algum tempo, o supremo Tribunal de Justiça decidiu 
que o único imóvel de família pode ir à penhora para o 
pagamento de divida referente à taxa de condomínio. Esta 
medida reformulou a jurisprudência do tribunal sobre esta 
matéria, já que, em julgamentos anteriores realizados pelo 
próprio STJ, os ministros vinham entendendo que o único 
bem de família não estava sujeito à penhora em execução 
para pagamento de qualquer natureza. Tudo identifica que 
esta mudança foi devido ao grande índice de inadimplência, 
que chegou aos níveis de 15% naquele ano. Estão incluídos 
também o pagamento de impostos, taxas e contribuições 
relativos a imóveis, como o IPTU.

No Entendimento judiciário, esta medida foi considerada 
um avanço, e esperasse que o mau pagador pense duas 
vezes – ou mais – antes de decidir em não quitar suas 
dividas com o condomínio, e as administradoras de imóveis 
e síndicos podem se sentir mais encorajados a pressionar o 
proprietário inadimplente a saldar a divida. Mas o sindico só 
poderá entrar com o pedido de penhorabilidade depois de 
tentar resolver o caso amigavelmente.

Será que esta alteração judicial, realmente, mudou o 
comportamento de condôminos inadimplentes? Pouco, 
muito pouco. Eles insistem em colocar seus compromissos 
condominiais em segundo plano, e pouco se importam 
em continuar consumindo água e se valendo de serviços 
pagos pelos demais moradores. Pelo visto, a possibilidade 
de perder seu único bem não os assusta, devido a lentidão 
da justiça. Até lá, eles vão empurrando com a barriga uma 
irresponsabilidade para seus vizinhos.

BEM ESTAR REPETECO

7 MITOS E VERDADES SOBRE 
QUEDA DE CABELO

IMPENHORABILIDADE 
DE BENS, DÍVIDAS E 
CONDOMÍNIO

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do 
Jornal do Síndico

Desde 1997, quando o STJ alterou a jurisprudência 
existente, os condomínios contam com uma arma para 
diminuir a inadimplência que é a penhorabilidade de 
bens. Mas, o que levou os juristas decidir a favor dos 
condôminos?

Por: Andréa Mattos
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A possibilidade de ganhos maiores para os 
proprietários de imóveis, e de maior flexibilidade e 
preços menores para os hóspedes, dão espaço para 
inovações como as do site AIRBNB, que disponibilizam 
imóveis para hospedagem/locações por curtos 
espaços de tempo. Temos outros sites como Booking 
que também fazem o mesmo. Sendo que não existe 
nada de ilegal nisso, é uma tendência no mercado de 
economia compartilhada. Poderá ser utilizado desde 
que não infrinja as normas do condomínio em que vai 
funcionar. 

Diz no site do Airbnb, que você pode se hospedar 
por uma noite em um apartamento, por uma semana 
em um castelo ou em um condomínio por um mês. Traz 
ainda que estão presentes em mais de 65.000 cidades 
e 191 países. Ou seja, é uma tendência realmente e 
não podemos fechar os olhos para isso. Pelo mundo, 
tal prática tem sido rechaçada em várias cidades como 
NY, Berlim, Miami, que tem trabalhado por meio de 
leis de zoneamento a fim de proibir locações com 
curto períodos de tempo. Em Miami por exemplo, 
a regulação imputou prazo mínimo de 6 meses de 
locação, e aplicando alta multa aos que descumprem. 

No Brasil ainda temos pouca ação a fim de regular a 
operação do Airbnb, não obstante a hospedagem seja 
regulada e exclusiva de meios de hospedagem. Sendo 
que o condomínio pode se encaixar nessa possiblidade, 
para tanto precisa ter essa previsão na convenção 
e demais autorizações previstas em lei.  A lei de 
hospedagem não regula locações acima de 90 dias (Art. 
24, § 2º, Lei Federal nº 11.771 de 2008), ou seja acima 
desse período não existe qualquer irregularidade ou o 
que se falar em hospedagem. 

A grande questão é que, por um lado, se o 
proprietário pode dispor da sua unidade conforme 
melhor lhe convier, que é um direito que lhe assiste 
por força do Art. 1.335 do Código Civil e em função 

do exercício regular do direito de propriedade descrito 
na Constituição Federal (E por isso muitos entendem 
que podem locar por curtíssimos espaços de tempo). 
Por outro lado, existem limitações ao exercício 
desse direito, e o limite é a perturbação ao sossego, 
saúde, segurança e aos bons costumes daqueles que 
compartilham a coproprierade, além das limitações 
impostas pelo direito de vizinhança (Art. 1.277 e 1.336, 
IV do CC) e pelas leis que regulam o funcionamento de 
meios de hospedagem. 

A hospedagem não é regulada pela lei de locações 
e sim por leis que tratam da hospedagem conforme 
acima mencionado.  Sendo  dever de todo condômino 
dar às suas partes a mesma destinação que tem a 
edificação ( Art.1.335, II e 1.336,IV, do CC), e locar o 
bem por dia, é característica dos meios de hospedagem 
e depende de enquadramento específico, e fazê-
lo  desvia a finalidade de um edifício restritamente 
residencial,  além de não cumprir os requisitos descritos 
na lei.

Nesse sentido a  Lei Federal nº 11.771 de 2008, 
sobre a Política Nacional de Turismo dispõem 
no Art. 24 que para os meios de hospedagem 
obterem o cadastramento precisam possuir licença 
de funcionamento, ou no caso de condomínios 
residências possuir licença de construção para esse 
formato prevendo a viabilidade de se fornecer serviços 
de hospedagem no ato constitutivo ou na convenção 
do condomínio.

Na prática a grande maioria dos casos ofertados 
pelo sistema de diárias em prédios residências não aptos 
a operar dessa forma, perturbam a vida dos prédios 
residências e desviam a finalidade das edificações que 
é estritamente residencial. 

Temos os defensores desta modalidade de 
“locação” por sites especializados por diárias, os quais 
defendem que na lei de locações existe a possibilidade 
de locação por temporada por prazo de até 90 dias. 

É certo que a locação por temporada, com 

respaldo na lei de locações e sem desvirtuar a 
finalidade da edificação, poderia ocorrer por curtos 
períodos de tempo. Porém a prática constante, 
somada a necessidade de utilização da estrutura do 
prédio (garagens, salão de festas, piscina) e os serviços 
adicionais quase sempre são oferecidos (mobília, 
limpeza, serviços em geral), desvirtuam a locação por 
temporada e se enquadram na hospedagem, a qual é 
disciplinada em lei específica  e o condomínio edilício 
estaria  apto a funcionar nessa modalidade somente 
cumprindo alguns requisitos, tais como alteração da 
convenção e regularização perante a administração 
municipal, a qual exige entre outros alvará de 
funcionamento. 

A locação por diária traz encargo excessivo e 
desnecessário a portaria, que na maioria das vezes 
fica responsável por liberar as chaves, cadastrar 
veículos, liberar acesso a áreas comuns, atendimento 
a reclamações, orientações de destinos e fornecedores, 
funcionando como recepcionistas de hotel e não 
porteiros. E os prédios não tem essa estrutura, nem 
treinamento para tanto. 

Caberá ao síndico e aos administradores a análise 
do caso concreto, pois empregar o apartamento em 
sites a locações por diárias, com se fossem apart hotéis, 
interfere na finalidade residencial de um condomínio, 
mas utilizar o mesmo site e firmar locações mais 
longínquas pode se enquadrar ao esperado pelo 
condomínio.  

Importante que o condomínio não proíba a 
locação por temporada, que não cobre taxa extra na 
locação por temporada, mas sim que o prédio regule 
a relação com os condôminos, estabelecendo limites 
de pessoas por unidades, advertindo locadores que 
estão locando com constância a unidade em curtos 
espaços de tempo e por fim procurando entender cada 
situação a fim de resolver da melhor forma possível as 
intempéries criadas pelo novo sistema. E por fim emita 
comunicados aos condôminos e regule a relação por 
meio de assembleia.

DR. RODRIGO KARPAT

O AIRBNB NOS 
CONDOMÍNIOS 

RESIDENCIAIS
A Karpat Sociedade de Advogados é o maior 

escritório de direito imobiliário e condominial do país. 
Cobrindo também as diversas áreas do direito desde 

2007, o escritório é responsável por gerenciar mais de 
4.000 processos.

          Dr. Rodrigo Karpat, advogado militante na 
área cível há mais de 10 anos, é sócio no escritório 
Karpat Sociedade de Advogados e considerado um 

dos maiores especialistas em direito imobiliário e em 
questões condominiais do país.

          Além de ministrar palestras e cursos em todo 
o Brasil, Dr. Rodrigo Karpat escreve como colunista do 

site Síndico Net e do Jornal Folha do Síndico, é consultor 
da Rádio Justiça de Brasília e da OK FM e apresenta os 

programas Vida em Condomínio da TV CRECI e Por 
Dentro dos Tribunais do Portal Universo Condomínio.
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De acordo com a (Abracopel) Associação 
Brasileira de Conscientização para os Perigos da 
Eletricidade, o Brasil vive atualmente uma onda 
crescente de acidentes envolvendo eletricidade. O 
número de episódios desse gênero aumentou no 
ano passado em relação a 2015, totalizando mais 
de 1300 casos. A previsão para 2017 continua tão 
desfavorável quanto a do ano passado e muito 
disso se deve à desinformação e negligência. 

O Nordeste é a região brasileira mais afetada 
pelos acidentes, os quais incluem choques 
elétricos, descarga atmosférica e incêndios 
gerados por curto circuito. Uma parte considerável 
desses incidentes - muitas vezes fatais - se dá 
pela instalação inadequada de fiações elétricas e 

também pelo uso de materiais de baixa qualidade 
ou incompatíveis para a função que precisam 
desempenhar. 

O condomínio deve sempre zelar pela 
segurança em suas obras elétricas e jamais 
contratar serviços e comprar materiais apenas 
visando o barateamento dos custos. Nesses casos, 
a economia pode sair bastante cara e os prejuízos 
podem atingir inclusive a integridade física de 
moradores e funcionários. Sendo constatada a 
negligência durante a obra ou nas manutenções, 
o síndico pode responder legalmente pelos efeitos 
negativos de um acidente elétrico.

SEGURANÇA

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do 
Jornal do Síndico

Alguns cuidados preventivos devem ser tomados 
na hora de proceder com um serviço elétrico no 
prédio. Confira:

1) ELABORAÇÃO DE PROJETO: Todo serviço 
elétrico deve ser planejado previamente por um 
profissional, obedecendo à norma técnica NBR 5410 
da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 
O projeto fará o dimensionamento dos componentes 
afim de evitar sobrecargas, que podem resultar em 
um aumento do consumo de energia e, pior, colocar 
em risco a segurança.

2) MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA: é fundamental 
ter gente competente executando o projeto. 
Nunca contrate um profissional apenas levando 
em consideração o menor preço do serviço, pois o 
resultado final de um projeto mal elaborado pode 
levar a um aumento do custo da obra. Antes de 
contratar, verifique a credibilidade, busque referências 
positivas e escolha pela qualidade e não pelo preço.

3) MATERIAL: Outro quesito com o qual não se 
deve escolher apenas por economia. Escolha produtos 
compatíveis com a necessidade demandada, sempre 
observando se estão de acordo com as normas 
técnicas da ABNT e possuem certificação do Inmetro. 
O material de má qualidade ainda pode resultar em 
queda constante dos disjuntores, curtos-circuitos e 
incêndios.

4) ATERRAMENTO: Segundo a NBR 5410, o sistema 
de aterramento é um item de proteção obrigatório. Ele 
deve estar previsto no projeto previamente elaborado 
por um engenheiro eletricista. Esse mecanismo oferece 
um caminho seguro para que as descargas elétricas 
que poderão ocorrer no local sejam direcionadas para 
a terra, além de proteger as pessoas contra choques 
elétricos.

ACIDENTES 
COM 

ELETRICIDADE: 
SAIBA COMO 

PREVENIR



MAIO | 201710

A
N
O
S

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

Popular em muitos condomínios devido a sua 
praticidade e relativo baixo custo, o alumínio é 
o material presente em esquadrias de janelas 
e portas. A má manutenção e higienização 
inadequada podem reduzir a vida útil do 
produto e trazer prejuízos. Saiba como limpá-lo 
e preservar a estética e funcionalidade por mais 
tempo. 

Condomínios localizados em ruas e avenidas 
com grande fluxo de veículos são os que mais 
sofrem com a poluição e acúmulo de sujeira. A 
fuligem acompanhada da poeira se impregna 
nas portas e janelas e podem danificá-las. Caso 
não seja retirada com frequência, essa sujeira 
pode criar crostas que se acumulam em trilhos ou 
dobradiças, dificultando a abertura da porta ou 
janela. 

Para fazer a higienização você vai precisar 
apenas de duas coisas bastante simples: água e 
detergente neutro. O uso de outros produtos de 
limpeza como alvejantes clorados, desinfetantes, 
produtos ácidos ou alcalinos demais, dentre 
outros, podem ter efeito abrasivo sobre o 
alumínio, causando arranhões, manchas, 
opacidade, ou em alguns casos, corrosão de 
estruturas. 

O correto é, primeiramente, fazer uma 
lavagem com água para retirar o excesso de 
sujidades e depois complementar a limpeza 
esfregando uma esponja (macia, jamais de aço!) 
molhada em solução de água com detergente. De 
preferência, a atividade deve ser feita partindo 
dos cantos superiores para os inferiores, evitando 
que a sujeira escorra para áreas que já foram 
limpas pela ação da gravidade. 

É válido lembrar que produtos derivados de 
petróleo (querosene, por exemplo), eles atraem 
partículas de poeira abrasivas que deterioram o 
acabamento dos itens, diminuindo sua a vida útil. 
Além disto, esse tipo de produto resseca plásticos 
e borrachas. Caso haja danos ao alumínio das 
portas e janelas, o polimento da superfície com 
uma cera apropriada pode ajudar a minimizar o 
aspecto de arranhões e manchas. 

Aproveite a hora da higienização para 
vistoriar parafusos e dobradiças, apertando-os ou 

fazendo a reposição deles caso seja necessário. 
Borrife lubrificantes para facilitar os movimentos 
de abertura e fechamento, evitando o barulho 
incômodo de “ranger”. 

VOCÊ SABIA?

O alumínio, antes de chegar às suas mãos 
sob a forma de portas, esquadrias, janelas e 
outros produtos, passa por um processo químico 
chamado de Anodização, que consiste em 
agregar à superfície do metal uma camada de 
óxido, que faz uma selagem. Isso é o que garante 
a durabilidade do alumínio, bem como sua 
aparência brilhante. O uso indevido de materiais 
de limpeza abrasivos pode comprometer essa 
proteção, retirando ou arranhando a película 
que envolve o alumínio.

Muito se fala sobre segurança do trabalho, acidentes 
laborais, uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 
dentre outros aspectos que dizem respeito exclusivamente 
à integridade dos funcionários do condomínio. Porém, 
pouco é falado sobre a responsabilidade atribuída ao 
mesmo quando o que ocorre são acidentes envolvendo 
moradores dentro da área compreendida pelo prédio. 

O condomínio - e por consequência - o síndico são 
responsáveis por esse tipo de ocorrência? Em alguns 
casos, sim. Ao avaliar os danos e prejuízos materiais ou 
humanos causados pelo acidente, o que será avaliado é se 
ele foi realmente obra do acaso, uma fatalidade ou se ele 
foi resultado da negligência do condomínio, como na falta 
de manutenção de estruturas, por exemplo. 

Decisão recente do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios ilustra a situação: no mês passado, 
abril, a 6ª Turma Cível do TJDFT manteve sentença de 1ª 
Instância que condenou um condomínio da Asa Norte, do 
Plano Piloto em Brasília, a indenizar por danos morais uma 
condômina que sofreu acidente em obra mal sinalizada. 
Segundo a autora, o acidente aconteceu em setembro de 
2015, quando ela se dirigiu à cobertura do prédio para ver 
o eclipse lunar. 

Por falta de sinalização e escuridão no local, ela conta 
que caiu num vão onde estava sendo realizada uma obra. 
No acidente, fraturou o punho direito, permanecendo 
afastada de suas atividades laborais por mais de 75 
dias. Em seu entendimento, o que legitima sua ação, o 
condomínio agiu com negligência, pois não isolou a área 
onde estava ocorrendo a reforma e, dessa forma, deve-lhe 
ressarcir pelos prejuízos materiais e morais. 

O juiz da 19ª Vara Cível de Brasília julgou procedente o 
pedido de indenização. “A partir das fotografias juntadas 
ao processo, é possível verificar que o local não estava 
sinalizado adequadamente. A negligência do condomínio 
fica ainda mais evidente por ter permitido o acesso ao 
local das obras à noite, sem nenhuma iluminação, ou seja, 
em escuridão total. Não vislumbro culpa concorrente da 
autora”, afirmou o juiz, que condenou o condomínio a 
pagar pelos prejuízos.

Em 2ª Instância, a Turma Cível do TJDFT deu 
provimento ao recurso da autora, reformando em parte 
a sentença para condenar o réu ao pagamento de R$ 
40.526,35, a título de lucros cessantes, e ao ressarcimento 
da quantia de R$ 1.891,31, referente aos gastos com o plano 
de saúde. 

No fim do ano passado, caso semelhante ocorreu 
também no Distrito Federal quando uma diarista ajuizou 
ação de ressarcimento por danos materiais e morais após 
lesionar severamente um dos ombros, ao escorregar 
em piso molhado na área comum do condomínio onde 
prestava serviços. Ela afirmou que o local encontrava-
se em processo de limpeza, porém não havia qualquer 
sinalização nesse sentido. O acidente demandou 
tratamento cirúrgico, impossibilitando-a de exercer 
atividades laborais por seis meses. Nessa oportunidade, o 
condomínio também foi condenado a pagar indenizações. 

LEGISLAÇÃO

CONDOMÍNIO 
PODE SER 

RESPONSABILIZADO 
POR ACIDENTES 

OCORRIDOS EM SEU 
PERÍMETRO

MANUTENÇÃO

Por Cecília Lima 
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do Síndico

DICAS PARA 
HIGIENIZAÇÃO DE PORTAS 

E JANELAS DE ALUMÍNIO
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Os últimos anos foram dramáticos no que 
diz respeito à disponibilidade de água. A falta 
de chuvas deixou muitos municípios brasileiros 
à beira de um colapso, inclusive regiões onde 
tradicionalmente sempre houve fartura desse 
recurso a exemplo de São Paulo, maior e mais 

populosa cidade brasileira. A fase crítica de falta 
de água já passou, mas a experiência deixou 
uma lição para todos: a conscientização de que 
é preciso saber utilizar a água com inteligência. 

Os dados sobre os recursos hídricos são 
alarmantes: estima-se que em 2050, dois bilhões 

de pessoas sofrerão com a escassez de água. 
Dados da ONU (Organização das Nações Unidas) 
mostram que apenas 3% de toda água terrestre 
é própria para consumo. Cerca de 20% da 
população brasileira (35 milhões de pessoas) não 
têm acesso à água potável, enquanto 40% da 
água de nossas torneiras, não tem potabilidade 
confiável. 

Essas são algumas informações que reiteram 
a importância de se tratar deste tema com muita 
atenção e responsabilidade. E não basta cobrar 
das autoridades uma boa gestão, é preciso que 
cada um - enquanto cidadão - cumpra seu papel 
e faça uso racional da água. Um bom exemplo, 
nesse sentido, vem da cidade de São Paulo, onde 
mesmo com o final da crise hídrica, anunciado pela 
Sabesp em maio do ano passado, os moradores de 
condomínios residenciais, no geral, continuaram 
economizando água em seus apartamentos.

É o que aponta balanço da Lello, empresa líder 
em administração de condomínios no Estado, com 
base nos dados de 2 mil empreendimentos onde 
residem cerca de 200 mil famílias. No primeiro 
bimestre deste ano a média mensal de consumo 
nos condomínios foi de 711,1 metros cúbicos, o 
que representa uma oscilação de apenas 1,49% 
em relação aos 700,6 metros cúbicos registrados 
em igual período de 2016.

Na região do Morumbi houve queda de 18% 
no consumo de água, de 714 para 582 metros 
cúbicos no período analisado. Os condomínios 
dos Jardins tiveram redução de 4%, de 457 para 
438 metros cúbicos. Na Mooca a economia foi de 
2%, de 852 para 837 metros cúbicos. Vila Nova 
Conceição e Vila Mariana mantiveram o mesmo 
nível de consumo de água, com 725 e 556 metros 
cúbicos, respectivamente.

“No geral, houve economia na maioria dos 
condomínios. Isso nos leva a constatar que a 
população residente em condomínios entrou no 
jogo e que, mesmo com o anúncio do fim da crise 
hídrica, continuou consumindo água de forma 
racional. Contudo, com a perda do bônus e os 
reajustes na tarifa, a água ficou bem mais cara 
para os condôminos”, afirma Raquel Tomasini, 
gerente da Lello Condomínios. A conta de água 
dos condomínios residenciais ficou mais cara, 
após o fim do bônus concedidos pela Sabesp para 
quem economizasse, além dos reajustes na tarifa.

MEIO AMBIENTE

ÁGUA: UM RECURSO QUE 
PRECISA SER BEM GERIDO

Por Cecília Lima 
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O SÍNDICO 
TAMBÉM RI

AVISO
Mulher chega pro marido e diz:
Marido! temos que avisar ao nosso filho
Prá não se casar com aquela bruxa.
Marido responde: não vou dizer nada, na 
minha vez ninguém me avisou!!

BOLINHO DE ARROZ
Rapaz namorando com sua garota no sofá 
da sala.
A sogra na cozinha fazendo comida, resolve 
servir uns petiscos pro rapaz,
Ele se delicia e agradece a sogra:
– Minha sogrinha, esse bolinho de bacalhau 
tá uma delícia!!!
A sogra responde:
– Vá lavar essa mão seu safado.
Esse bolinho é de arroz.

PRESENTE PARA PROFESSORA
Último dia de aula, os alunos resolvem 
presentear a professora.
O filho do dono de uma doceria entrega-
lhe uma caixa. Ela dá uma sacudidinha:
– São bombons? – Acertou, professora!
A filha do dono da livraria entrega-lhe o 
seu embrulho.
– Esse está pesado. Acho que é um livro…
– Acertou, professora! O filho do dono do 
bar entrega-lhe o seu presente. Ela nota um 
pequeno vazamento na embalagem, passa 
o dedo, apanha uma gota, experimenta 
arrisca:
– É um vinho? – Não, professora.
Ela experimenta mais uma gota.
– É um uísque?
– Também, não…
– Desisto! O que você me deu?
E o menino:
– Um cachorrinho…

ANÃO CURIOSO!
Certa vez, um anãozinho desses bem 
baixinho mesmo, estava passando 
por uma rua em que acabara de ocorrer um 
acidente de carro. Uma 
Multidão de gente, todos em volta do 
acidente, não permitiam que o anão visse 
o acidente.
Ele tentava passar por baixo das pessoas, 
mas não tinha espaço.
Então ele pensou:
– “Se eu não consigo passar usando a forca, 
vou passar usando a inteligência.”
O anão gritou:
– Abram espaço. Chegou o irmão do morto.
Todo mundo saiu da frente.
Quando ele conseguiu passar era um burro 
que um caminhão tinha atropelado.

Mesmo com o fim da crise hídrica, condomínios de São Paulo dão o 
exemplo e seguem economizando no cosumo de água
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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

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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ESPECIAL

A FORÇA DA 
SOLIDARIEDADE 

NA VIDA EM 
CONDOMÍNIOS

Por Cecília Lima 
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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


