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Você sabia que as mãos - e especificamente os dedos - são as áreas do corpo mais comumente 
atingidas em episódios de acidente laboral? Somadas, mãos e dedos, são as áreas que representam 
31% dos acidentes que aconteceram entre 2012 e 2016, mais de 800 mil casos de acordo com o 
Observatório de Segurança Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, elaborado pelo Ministério 
Público do Trabalho (MPT) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

É válido lembrar que garantir os equipamentos e ambiente adequado que garantam a plena 
segurança dos funcionários é uma responsabilidade do contratante. As luvas de proteção são exemplo 
de um tipo de Equipamento de Proteção Individual (EPI) que deve ser fornecido ao trabalhador. 
As luvas podem ser feitas de vários materiais, como raspa de couro, látex, PVC, neoprene, lona, 
dependendo do uso a que se destina.

 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 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$) 

0,5000 
0,4273 
0,0000 
0,57 

0,2466 
0,57 
23,54 
937,00 

1.076,20 

0,5000 
0,4273 
0,0000 
0,58 

0,2466 
0,57 
23,54 
937,00 

1.073,20 

0,5000% 
0,3994% 
0,0000 
0,56 

0,2466 
0,58 
23,54 
954,00 

1.108,38 
--- 

 
 
 

0,51 
 
 
 

954,00 
1.108,38 

--- 

0,50 
0,40 
0,00 
1,08 
0,25 
0,58 
0,00 
1,81 
--- 
--- 

6,62 
6,28 
0,43 
7,10 
3,44 
9,39 
0,60 
1,81 
--- 
--- 

 

LUVAS DE 
SEGURANÇA
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COTIDIANO

Por falta de união e organização dos 
condôminos, que ficam anos sem tomar 
providências jurídicas contra a construtora, 
ocorre a prescrição. Diante disso, constata-se 
condomínios tendo que arcar com obras que 
superam o valor de R$1.000.000,00, para consertar 
infiltrações nas lajes, trocar os encanamentos 
que estão vazando (especialmente de cobre que 
estão estourando em vários prédios de luxo), 
refazer o revestimento da fachada que se soltou, 
dentre outros problemas que poderiam ter sido 
reparados pela construtora se houvesse uma 
atuação profissional por parte dos adquirentes 
que compõem o condomínio.

CLÁUSULAS ABUSIVAS – É comum o construtor 
protelar ou fazer reparos paliativos para passar 
o tempo e assim ocorrer a prescrição. Muitas 
são as construtoras que elaboram o manual do 
comprador constando que quando o defeito é 
aparente, após 90 dias da entrega das chaves 
não tem mais a obrigação de reparar, havendo 
cláusula que estabelece que a garantia da 
impermeabilização é de apenas 24 meses e do 
revestimento da fachada somente 3 anos, desde 
que o condomínio faça uma revisão e rejunte 
da fachada a cada 12 meses. Essas cláusulas 
são abusivas e ilegais, pois visam enganar 
os adquirentes ao lhes impor obrigações de 
manutenção inviáveis de serem executadas para 
justamente gerar a justificativa de não fazer os 
reparos de obras que têm a garantia pelo prazo 
irredutível de 5 anos conforme previsto no art. 
618 do Código Civil.

Durante o auge do boom imobiliário, entre 
2008 a 2013, com a hipervalorização  dos 

imóveis, milhares de construtores prometeram 
a entrega de mais empreendimentos do que 
podiam construir. Assim, para conseguirem 
finalizar as obras, sobrecarregaram engenheiros 
que acompanhavam várias construções ao 
mesmo tempo, não sendo possível fiscalizá-
las devidamente. Algumas empresas, para não 
ultrapassar o orçamento, contrataram estagiários 
ou engenheiros recém-formados para realizar 
atividades que exigiam alto grau de habilidade, 
conhecimento e experiência. A inexperiência 
desses profissionais refletiu nas obras que, 
conforme previmos e alertamos em vários artigos 
publicados em 2009, aumentaram os vícios de 
construção.

MUITOS PROBLEMAS – A maior preocupação 
das construtoras após 2010 foi com o aumento 
expressivo com os revestimentos de fachadas 
que estão se soltando, havendo centenas de 
casos de troca de todas as cerâmicas, mármores 
ou granitos. Está havendo grandes conflitos 
entre construtoras e fabricantes de cerâmicas e 
de argamassa, uns colocando a culpa nos outros, 
alegando falhas com a mudança da composição 
da argamassa ou das cerâmicas no decorrer 
dos últimos anos, além de falhas de mão de 
obra não qualificada. No final, os adquirentes, 
como consumidores, têm apenas que acionar a 
construtora para que ela faça o conserto.

Os condomínios e seus síndicos têm ficado 
frustrados, pois mesmo após realizarem diversas 
reclamações, as construtoras se negam a realizar 
os reparos. Em geral, as empresas do ramo 
de construção civil destinam apenas 1% do 
orçamento da obra para gastos com reparos no 
pós-venda. Contudo, muitos empreendimentos 
construídos às pressas e sem a devida fiscalização 
estão apresentando problemas que em alguns 
casos chegam a representar 10% do valor da 
obra, fazendo com que a construtora se negue a 

repará-los, pois a correção desses problemas não 
é possível com intervenções paliativas.

Esta atitude da construtora não tem relação 
com honestidade, mas sim com sobrevivência. 
Elas não previram estes custos no orçamento e 
tentam de todo modo se furtar do dever de pagar 
criando situações para ludibriar o adquirente de 
maneira a gerar prescrição, pois sabe que é fácil 
obtê-la diante do fato do condomínio não ter 
assessoria jurídica.

Há casos de construtora cobrar do condomínio 
parte do valor dos reparos de grande dimensão, e 
depois, diante do conserto inadequado, se nega 
a fazê-lo devidamente alegando que ocorreu 
a prescrição ou que o problema agora é dos 
adquirentes que assinaram o que não deviam ou 
que perderam a garantia.

UNIÃO – A desunião e desorganização dos 
compradores e do síndico são o grande trunfo do 
construtor que sabe que vale a pena protelar, pois 
têm bons advogados para orienta-lo. Há defeitos, 
como a troca de todos os canos de cobre que estão 
vazando em centenas de prédios de luxo em todo 
o país, que exigem milhões de reais para serem 
consertados, pois envolvem dezenas ou centenas 
de apartamentos. Esse é o ponto chave: Para 
que o direito seja respeitado, os compradores 
devem se unir e contratar advogado e perito 
especializados que realmente aprofundem nos 
problemas de maneira a evitar prejuízos.

O maior erro é o adquirente do apartamento 
achar que alguém irá defender o interesse 
dele, sendo que a lei lhe autoriza a tomar as 
providências independente do síndico. Mas o ideal 
é a união, pois assim os custos com a solução são 
partilhados entre todos os proprietários, os quais 
são beneficiados ao obterem a indenização ou a 
reparação de problemas que podem desvalorizar 
a edificação e comprometer o patrimônio.

CONDOMÍNIOS ASSUMEM PREJUÍZOS 
POR DEIXAR CORRER A PRESCRIÇÃO.

Vários são os casos de proprietários 
de apartamentos que ficam surpresos 
ao terem que pagar quotas extras de 
condomínio com valores expressivos 

para eliminar defeitos de construção que 
pela lei deveriam ter sido realizados pela 
construtora dentro do prazo de garantia 

que se esgota com cinco anos após a 
Baixa de Construção, que é concedida 
antes da entrega do empreendimento

Por Kênio de Souza Pereira

O autor é jornalista e colaborador do

Jornal do Síndico
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RECICLAGEM

O óleo de cozinha, apesar de líquido, 
é um dos dejetos mais prejudiciais ao bom 
funcionamento da caixa de gordura e 
das redes de esgoto do condomínio e da 
Copasa. Quando acumulado, ele forma 
crostas, que entopem o encanamento, 
provocando prejuízos. Além disso, o óleo 
é terrível para o meio ambiente. Por causa 
dos entupimentos, são necessários produtos 
tóxicos para a correção do problema. Se não 
houver correto tratamento do esgoto, o óleo 
pode chegar a rios e represas, se espalhando 
pela superfície e causando danos à fauna e 
flora aquáticas. Em última instância, o óleo 
também é causador do efeito estufa, já que 
em decomposição ele libera gás metano, 
que é mais danoso à atmosfera que o gás 
carbônico.

Por isso, Belo Horizonte aprovou há 
dois anos uma legislação para incentivar 
a reciclagem do óleo de cozinha. Pela lei, 
qualquer cidadão pode armazenar o óleo 
que sobrou das frituras em um recipiente 
e depositá-lo em um dos vários pontos de 
coleta espalhados pela cidade. E, para quem 
mora em condomínio o processo pode ser 
facilitado. Há empresas que instalam um 
recipiente coletivo nos prédios e elas mesmas 
recolhem o produto, minimizando o trabalho 
dos moradores, que precisam, apenas, 
depositar o óleo residual nas chamadas 
bombonas.

Uma dessas empresas é a Ecominas. 
Segundo o proprietário e diretor técnico, 
Alexandre Grimaldi, o trabalho com 
condomínios ainda está se iniciando. Ele 
conta que nos prédios são utilizados galões 
de 50 litros, que são colocados na área de 
serviço do edifício. Lá, os moradores, sempre 
que utilizarem o óleo, podem depositar 
os resíduos. Quando o galão fica cheio, o 
síndico liga para a empresa, que recolhe 

o óleo e leva para o refino. Este produto, 
depois pode virar matéria prima para a 
composição de biodiesel. A empresa refina o 
óleo recolhido e transporta para usinas em 
Volta Redonda (RJ), Campinas (SP) e Paraná. 
“Mas também temos planos de ter uma usina 
de biodiesel para entregar o produto final”, 
revela Alexandre.

Outra empresa especializada nessa área, 
a Preserve, também inclui no kit de coleta 
de óleo o selo “Condomínio Ecoconsciente”, 
para firmar a parceria entre a empresa e 
o condomínio e divulgar a atividade para 
os moradores. Segundo o presidente da 
empresa, Fernando Freire, a cada quatro 
coletores entregues cheios, há sorteio de 
eletrodomésticos aos moradores, além 
do fornecimento de produtos de limpeza 
como cortesia. Ele conta que a reciclagem 
de óleo já existe há cerca de 20 anos e só 
agora, com a preocupação ambiental vem 

RECICLAGEM DE ÓLEO DE COZINHA: 
VANTAGENS PARA O MEIO AMBIENTE 

E PARA OS CONDOMÍNIOS

sendo mais difundida. “O Brasil produz 
aproximadamente três bilhões de litros de 
óleos comestíveis por ano, e menos de 1% 
do total produzido é reciclado. Mais de 200 
milhões de litros de óleos usados por mês vão 
para os rios e lagos comprometendo o meio 
ambiente”, afirma. Por isso, a importância de 
reciclar. Fernando diz ainda, que depois de 
feito todo o processo de beneficiamento, o 
óleo pode ser usado na produção de sabão, 
biodiesel, tintas, massa de vidro e ração 
animal.

 VANTAGENS – Os condomínios também 
ganham com a reciclagem do óleo de cozinha. 
A quantidade arrecadada e entregue a uma 
empresa especializada pode ser trocada 
por produtos de limpeza. Normalmente, 
desinfetantes, flanelas e vassouras.

A coleta já está valendo no Condomínio do 
Edifício Costa Rica, no bairro Jardim América, 
região oeste de Belo Horizonte. Lá, o sistema 
foi implantado há dois meses. O síndico, 
Aparecido Servadio, diz que se surpreendeu 

Separar o óleo dos resíduos que vão para a caixa de gordura não só contribui 
para a preservação do meio ambiente: vale economia para o prédio
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com a quantidade de óleo de cozinha que os 
moradores dos 144 apartamentos utilizam. Ele 
relata que nas primeiras semanas, o galão ficava 
cheio muito rápido, se estabilizando depois.

Aparecido diz que tomou a decisão de fazer 
a coleta do óleo depois de tantos problemas 
de entupimento da caixa de gordura. “O 
condomínio gastava cerca de R$200 toda vez que 
a caixa ficava entupida. Mas os técnicos vinham, 
desentupiam e não ficávamos sabendo o por quê. 
Então, em uma ocasião, um técnico muito bom 
disse que a crosta de gordura é que provocava 
o entupimento”, conta. A partir daí, Aparecido 
procurou por uma empresa que fizesse a coleta 
do óleo e adotou o sistema sem custos para o 
condomínio. “Para nós teve outra vantagem, 
já que, como o condomínio é grande, com 
nove blocos, gastamos muito com material de 
limpeza. A troca do óleo pelo material acarretou 
economia para nós”, afirma. O síndico diz ainda, 

que quando a quantidade trocada é grande, uma 
parte dos produtos de limpeza é doada para as 
faxineiras que trabalham no prédio.

Aparecido afirma também, que a coleta 
despertou a consciência dos moradores para 
o uso do óleo, já que a quantidade depositada 
no recipiente instalado foi diminuindo até 
se estabilizar em pouco tempo. Além disso, 
a iniciativa serviu para que outros projetos 
semelhantes sejam implantados. “O pessoal 
empolgou tanto, que temos planos de fazer 
reciclagem em outras áreas, como a coleta 
seletiva. Uma coisa vai puxando a outra”, diz ele.

CUSTO-BENEFÍCIO – No entanto, na avaliação 
da representante da empresa Recóleo, Laila 
Priscila da Silva, a instalação de um recipiente 
coletivo vale mais a pena em prédios maiores. 
Segundo ela, no geral, não se gasta muito com 
óleo de cozinha, muitas vezes ele é reutilizado. 
Por essa razão, segundo ela, em prédios menores, 

com poucas unidades, o recipiente 
demoraria muito para se encher, 
não valendo a pena a empresa 
recolher pouca quantidade de 
resíduos. No entanto, essa condição 
não é impedimento para a coleta. A 
empresa recomenda, nesses casos, 
que os condôminos separem o óleo 
usado e leve a um posto de coleta.

Quem optar pela colocação do 
recipiente no prédio pode escolher 
pelos galões que variam de 25 a 40 
litros e também a periodicidade da 
coleta. Mas, Laila alerta: “É bom 
encher o recipiente por causa da 
troca por produtos de limpeza e cada 
item tem uma demanda diferente. 
Se tiver pouca quantidade, não 
rende quase nada, já que se desconta 
resíduos e a água”, diz ela.

SEPARAR O ÓLEO É LEI
Óleo e gordura jogados 

irregularmente no esgoto belo-
horizontino tem obrigado a Copasa a 
gastar quase R$2 milhões anualmente 
para evitar entupimentos, de acordo 
com o superintendente da empresa, 
Eugênio Lima e Silva. Com a sanção da 
Lei 9.789/09, que trata do tema, Belo 
Horizonte começa a dar importantes 
passos na solução desse problema. 
A proposta tem como objetivos 
incentivar a adoção de medidas que 
evitem o lançamento de resíduo de 
óleo e gordura de origem vegetal ou 
animal; reduzir a poluição ambiental 
e o gasto de recurso público aplicado 
em manutenção de rede de coleta 
de esgoto e de drenagem pluvial.

A partir da lei, a capital mineira 
passou a instalar coletores de óleo a 
partir da Região Leste, se expandindo 
depois para toda cidade.

(fonte: Câmara Municipal de Belo Horizonte)

Informações sobre a campanha 
de coleta de óleo da PBH: http://
portaldeservicos.pbh.gov.br/
portalservicos/view/paginas/
linhaVidaTemas.jsf

Sites das empresas que fazem coleta de 
óleo:

Recóleo: www.recoleo.com.br

Ecominas: www.ecominas.com.br
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Um equipamento importante do 
condomínio a que nem todo mundo presta 
muita atenção é a bomba d’água. Ela é 
a responsável por levar a água da rua ao 
reservatório do prédio, que por sua vez, 
abastece todas as unidades. Por isso, é 
importante que o equipamento esteja em 
boas condições de uso.

Para garantir a eficiência no 
funcionamento, o primeiro fator a ser 
observado é a correta escolha e instalação 
da bomba. De acordo com o proprietário 
da empresa Universo das Bombas, Antônio 
Rubens Dutra, a capacidade ideal da bomba 
para cada edifício é calculada pelo número 

de andares. Por esse cálculo, é possível 
saber se o modelo instalado proporciona 
vazão suficiente para abastecer todos os 
apartamentos. “Se a vazão for mal calculada 
gera falta d’água e eleva o consumo de 
energia, porque a bomba fica ligada o dia 
inteiro e não desarma automaticamente por 
não dar vazão para encher a caixa d’água 
superior”, explica Rubens.

Outro aspecto fundamental para manter 
a bomba em bom funcionamento é observar 
como ela está trabalhando. É preciso verificar 
se ela faz barulho excessivo ou se está levando 
mais tempo para encher o reservatório. “Se 
isso estiver acontecendo significa que a 
bomba está com problemas e precisando de 
manutenção”, diz Rubens.

Manutenção – Para que a bomba funcione 
corretamente, é preciso que o síndico solicite 

manutenção anual preventiva. Ela deve 
ser feita preferencialmente com empresa 
especializada. O técnico vai verificar as 
partes elétrica e hidráulica do equipamento, 
e quando necessário, recomendar a troca.

Segundo o proprietário da empresa 
Pronto Socorro das Bombas, Wellerson 
Braga, as bombas antigas tinham maior vida 
útil, de cerca de 20 anos. As atuais não duram 
tanto. Por isso, a manutenção é fundamental 
para evitar trocas. “Se a manutenção não for 
feita, a bomba pode queimar e o gasto vai 
ser bem maior no conserto, sendo que pode 
até ser necessária a troca”, alerta Wellerson.

O síndico tem grande responsabilidade 
na conservação das bombas. De acordo com 
o supervisor de manutenção do Paraíso 
das Bombas, Alexandre Liz, é preciso 
que o síndico contrate uma empresa 
especializada e não colocar o porteiro ou 
zelador para mexer no equipamento, como 
acontece frequentemente. “Normalmente, 
a construtora entrega o prédio com duas 
bombas para serem utilizadas em 15 dias 
alternados. A maioria dos condomínios 
não faz essa alternância e quando uma das 
bombas começa a dar problema, o síndico 
pede para o porteiro olhar. Ele joga para 
a outra bomba e não sabe verificar se há 
defeito e qual. Aí, o que seria um simples 
problema, passa a ser um agravante”, explica 
o supervisor.

Alexandre diz ainda, que o contrato de 
manutenção não é caro e inclui uma visita 
do técnico mensal, mais quantos chamados 
forem precisos e peças necessárias para 
reparos na bomba.

Além da bomba da caixa d’água, outros 
dispositivos como esse são utilizados 
nos condomínios e também precisam de 
manutenção, como as bombas das piscinas 
e dos aquecedores solares e a gás. Estes 
últimos precisam de reparos preventivos a 
cada seis meses.

MANUTENÇÃO

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

A IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO 
DAS BOMBAS D’ÁGUA

Aparelhos são responsáveis pela distribuição da água no prédio. Se não estiverem em bom funcionamento, prejudicam 
todos os moradores.
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O elevador é um meio de transporte 
seguro. Mas deve ser utilizado de forma 
consciente e responsável, principalmente, 
quando estamos falando de crianças. 

Orientar e acompanhar é a principal ação. 
Crianças de dez anos não devem utilizar 
o elevador sozinhas. Devem sempre estar 
acompanhadas de um adulto. Quando acima 
dessa idade, precisam seguir as instruções de 
uso correto do equipamento.

Um elevador não é local de brincadeira. 
Evite que a criança pule em um desses locais, 
brinque com interfones ou aperte os botões 
desnecessariamente. Esse são pontos de 
atenção que evitam danos ao equipamento 
e garante a segurança dos passageiros. 

Além disso, algumas dicas para o uso geral 
são muito importantes:

- É preciso cuidado ao entrar e sair de um 
elevador. Verifique se a cabina está nivelada 
com o andar e respeite as marcações e avisos 
de segurança. 

- Animais de estimação devem viajar 
sempre no colo. 

- Espere todos os passageiros saírem do 
elevador antes de entrar. Isso ajuda no fluxo 
de uso do equipamento.

Antonio Rodrigues de Souza Neto | 
Gerente da Filial de Pernambuco/Paraíba.

A Atlas Schindler realiza a campanha 
“Criança e Segurança – uma combinação 
que dá certo”, em shoppings e condomínios, 
para informar e instruir adultos e crianças de 
como utilizar corretamente os elevadores, 
escadas e esteiras rolantes.

Para mostrar de forma lúdica as dicas 
de segurança, a Atlas Schindler produziu 
uma animação infantil. Assista ao vídeo na 
página, também é possível encontrar uma 
cartilha de uso correto.

Equipamentos fora do prazo de validade podem provocar incêndios e também danos 
a: fogões, aquecedores etc.

O Correto é contratar uma empresa especializada para verificar as instalações do 
“Gás” e os vencimentos dos reguladores e medidores.

Seguindo as orientações dos técnicos, garantimos segurança e também economia 
aos condomínios, no consumo mensal de gás.

Na maioria dos Condomínios do Grande 
Recife, verificamos “Reguladores de 
Gás” vencidos.

INFORME ELEVADOR

UMA SIMPLES 
ATITUDE PODERÁ 
EVITAR DANOS 
MAIORES! 

CRIANÇAS E 
SEGURANÇA:
UMA 
COMBINAÇÃO 
DE DÁ CERTO

FAZEMOS VISTORIA E ORÇAMENTO GRÁTIS.
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Elas podem ser frondosas e floridas. 
Proporcionam a sombra nos dias 
ensolarados de verão, e muitas dão frutos 
saborosos. As árvores são, sem dúvida, 
espécies de plantas que enfeitam qualquer 
condomínio, mas sem os cuidados 
preventivos, podem causar danos.

É muito comum encontrar condomínios 
com jardins bem cuidados, com grande 
variedade de plantas, que normalmente são 
mantidas por um jardineiro. No entanto, 
algumas espécies, apesar de chamarem muito 
a atenção pela beleza, não são apropriadas 
para condomínios.

De acordo com o engenheiro agrônomo 
e paisagista Márcio Atalla, é preciso que 
síndico e moradores procurem conhecer as 
espécies antes de optarem pelo plantio. Em 
alguns casos, árvores de grande porte podem 
até danificar a estrutura dos prédios ou da 
rede elétrica. É o caso do fícus, da palmeira 
imperial e da quaresmeira. São árvores muito 
bonitas, mas que pelo tamanho – a palmeira 
pode atingir até 15 metros -, somente são 
apropriadas para espaços muito grandes, o 
que é cada vez mais difícil de se encontrar 
nas grandes cidades.

De acordo com Márcio, o ideal seriam 
os arbustos ou árvores de pequeno porte. 
“Um exemplo é o flamboyant mirim, que 
geralmente tem de três a cinco metros. 
Não atinge a rede elétrica”, diz ele. Márcio 
também recomenda a contratação de um 
profissional que conheça bem as espécies 
adequadas a cada espaço. “Com o jardim a 
preocupação é lá na frente. Muitas árvores 
não são plantadas adequadamente. Aí é que 
acontecem os problemas no condomínio, 

de galhos quebrarem janelas ou as raízes 
perfurarem o solo e danificarem a garagem. 
E aí, para consertar fica muito mais caro. É 
preferível gastar um pouco mais para ter 
responsabilidade na formação do jardim”, 
alerta.

MANUTENÇÃO – De acordo com Márcio, 
a poda geralmente é feita após a floração, 
que pode ser no fim do inverno ou início da 
primavera. E é aí que entra um importante 
detalhe. A poda, além de seguir as 
características de cada árvore também deve 
respeitar a legislação municipal.

Segundo o engenheiro florestal da 
secretaria municipal de meio ambiente, 
Agnius Rocha, qualquer retirada ou poda 
de árvores em terreno particular precisa de 
autorização. “O pedido pode ser feito na 
regional onde a pessoa mora. O engenheiro 
avalia a situação da árvore e a argumentação 
de quem solicitou”, afirma. Em todos os 
casos, é exigida a abertura de processo, 
com uma série de documentos. Para o 
condomínio é necessária a apresentação 
da ata da assembleia que concordou com 
a retirada da árvore. Agnius explica ainda, 
que as regionais também costumam aceitar 
abaixo-assinados no lugar da ata.

Depois de iniciado o processo, é dado um 
prazo de cerca de 10 dias para a resposta 
da prefeitura. Entre os critérios analisados 
para a poda ou retirada total da árvore 
estão a espécie, onde ela está plantada, qual 
o incômodo ou o potencial de incômodo 
(projeção para o futuro próximo) que ela 
causa. Até os fatores emocionais sobre 
os moradores do prédio são observados, 
além é claro, das condições de segurança, 
como a sombra a noite, que pode esconder 
um criminoso. Uma vez autorizado, é o 
condomínio que deve arcar com os gastos do 
corte e da retirada do tronco.

Lei – A prefeitura também observa a 
legislação estadual que protege algumas 
espécies antes de autorizar a poda ou a 
retirada. São os casos do ipê amarelo, do 
pequi e da araucária, mais conhecida como 
pinheiro brasileiro. Nesses casos, o corte só é 
permitido se as árvores estiverem colocando 
em risco a segurança das pessoas.

Outra norma que entrou recentemente 
em vigor é a deliberação normativa 67, que 
determina a compensação ambiental. A 
nova regra diz que para cada árvore cortada 
na capital mineira, outra deve ser plantada. 
No entanto, segundo Agnius, a regra só vale 
para empreendimentos, como a construção 
de edifícios. 

VIA PÚBLICA 
Há algum tempo, toda vez que chove ou 

venta forte em Belo Horizonte, o Corpo de 
Bombeiros registra significativo número 
de queda de árvores. Em janeiro deste 
ano, uma espécie de grande porte caiu 
em plena avenida Brasil, região centro-
sul, congestionando o trânsito por horas. 
Foram necessários dois dias para que todos 
os galhos fossem removidos. Ocorrência 
mais grave aconteceu no Barreiro. Uma 
árvore que estava dentro do hospital Júlia 
Kubstchek caiu sobre uma guarita e matou 
três pessoas que se abrigavam da chuva.

Quando o cidadão perceber que uma 
árvore está em risco, pode ligar para 
a prefeitura e solicitar a vistoria. “As 
regionais fazem vistorias periódicas, mas 
a população pode solicitar a visita do 
engenheiro em caso de risco no serviço de 
atendimento do cidadão ou nas centrais 
de atendimento das regionais”, explica 
o engenheiro florestal da secretaria 
municipal de meio ambiente, Agnius 
Rocha. Neste caso, o poder público arca 
com todos os gastos.

PREVENÇÃO

ESCOLHA CORRETA DE 
ÁRVORES EVITA DANOS 
NO EDIFÍCIO

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico
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O chamado home office é o termo em 
inglês usado para designar um escritório 
doméstico, ou seja, aquele ambiente de 
trabalho montado dentro da própria casa, 
o que traz benefícios como a economia com 
aluguel, conta de energia, água, pagamento 
de funcionários, por exemplo.

Para o usuário, tal modalidade de 
ambiente é cheia de vantagens, no entanto, 
para o condomínio talvez isso não seja tão 
bem visto. Trabalhar em casa não é algo 
ilegal, mas em determinadas situações, 
pode trazer inconveniências aos demais 
condôminos e funcionários.

Incômodo – O síndico Josias Machado, de 
Fortaleza (CE), relata alguns problemas que 
enfrentou. “Percebemos no condomínio, 
um fluxo maior de visitantes que o que era 
costume em um determinado apartamento, 
várias pessoas deixando encomendas e 
envelopes na portaria, as vagas de garagem 
para visitantes sempre ocupadas por “visitas” 
deste mesmo condômino, reuniões no salão 
de festas. Tomei a iniciativa de ir falar com o 
inquilino do apartamento e descobri que ele 
havia transferido a empresa dele para o seu 
endereço domiciliar”, relata.

Não havia nada sobre o assunto na 
convenção do condomínio, mas a situação 
foi conciliada amigavelmente, conta o 
síndico. “Expliquei para o morador que 
aquilo constituía um desvio da finalidade do 
condomínio, que é habitação. No entanto, 
eu também sabia que ele passava por um 
momento profissional delicado e não era 

meu interesse de nenhum modo prejudicá-
lo, então estabelecemos algumas regras de 
comum acordo”.

Dentre as medidas acertadas, estava: 
proibição do uso dos porteiros como 
“secretários particulares” para recepção de 
pessoas e documentos, estabelecimento de 
uma faixa de horário para receber visitas 
relacionadas ao trabalho, proibição das 
áreas comuns do prédio para encontros 
profissionais, máximo cuidado com o respeito 
à lei do silêncio.

O caso citado foi contornado 
pacificamente, mas isso nem sempre 
acontece, pois falta moderação e bom senso 

de ambas as partes. Portanto, uma iniciativa 
válida é agregar este tema à convenção 
condominial, orienta o advogado Victor 
Lima. “Antigamente não havia a cultura 
do home office e, por isso não ser comum, 
também não havia disposições sobre o tema 
em convenções. O que existia, eram pessoas 
que davam aulas particulares, costureiras que 
trabalhavam por conta própria dentre outras 
atividades de baixo incômodo. No entanto, 
com as constantes alterações no mercado de 
trabalho é necessário que se acompanhem as 
mudanças que chegam e é interessante que 
se discutam em assembleias os termos para 
o uso do domicílio para fins profissionais”, 
comenta.

HOME OFFICE

FUNCIONAMENTO DE 
HOME OFFICE NECESSITA 
AUTORIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO

Cada vez mais populares, os escritórios do tipo home office conquistaram vários adeptos no Brasil, sobretudo em tempos de 
crise econômica. Porém, o funcionamento deles deve passar pelo crivo do condomínio, uma vez que isso influencia na rotina 
do prédio e seus moradores

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico
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Você já imaginou como seria a sua vida 
se não existisse a luz elétrica? Desenvolver 
atividades básicas como cozinhar, ler um livro, 
tomar banho à noite seriam impraticáveis. 
Durante o dia é até indicado que se aproveite 
ao máximo a luz solar e deixem os dispositivos 
elétricos desligados para evitar desperdício 
de energia, mas depois que o sol se põe as 
lâmpadas se tornam itens indispensáveis.

Mais que uma necessidade, a iluminação 
artificial pode ser um valioso instrumento 
estético na hora de montar um espaço. 
A coloração e intensidade da luz é capaz 
de tornar um cômodo menos ou mais 
aconchegante, estimular ou desacelerar 
o raciocínio, valorizar qualidades ou 
“esconder” imperfeições.

PROFISSIONAL – Para explorar todo 
o potencial das luzes existe o lighting 
designer. Esse profissional é responsável pela 
elaboração do projeto de iluminação em 
uma reforma. Ele trabalha em sintonia com 
o arquiteto e o designer de interiores para 
colocar em prática os anseios dos clientes.

Cada ambiente de um condomínio requer 
uma iluminação diferenciada. Para mais 
aconchego (ideal para, sala de televisão e 
hall) são indicados focos de luz amarela. 
Abajures com lâmpadas incandescentes 
(quentes) desempenham bem esse papel. O 
foco indireto desse tipo de luminária produz 
uma luz suave que inspira relaxamento.

Espaços em que se cobra precisão 
na visão, a exemplo de, salão de festas, 
banheiro e escritório, é recomendado o uso 
das lâmpadas fluorescentes (frias). Elas são 
as mais usadas no Brasil, justamente por 
serem as mais baratas e duradouras e que 

proporcionam mais economia de energia. 
Essa lâmpada produz uma luz branca em 
várias intensidades, ideal para trabalhos 
minuciosos como cortar alimentos, fazer a 
barba e maquiagem ou leitura.

Locais de trânsito de pessoas como 
corredores e escadas devem ser bem 
iluminados para evitar acidentes. A luz pode 
ser quente ou fria, mas deve ser fornecida em 
uma quantidade ideal para que o transeunte 
não esbarre em nada e possa se machucar. 
A segurança também deve ser levada em 
consideração quando o assunto é iluminação 
de áreas externas, caso existam.

LED – As lâmpadas de Led são a “vedete” 
do momento. O Led é um componente 
eletrônico, mais precisamente, um diodo 

semicondutor. O funcionamento é simples, 
diferente da maioria dos componentes 
eletrônicos, que liberam energia através 
do calor, o Led consegue liberar a energia 
excedente na forma de luz.

As atuais LED lights (lâmpadas de LED) 
proporcionam uma iluminação excelente e 
o melhor, funcionam em várias cores. Elas 
utilizam os mesmos bocais que as lâmpadas 
incandescentes e fluorescentes e já começam 
a ter um valor compensador se olharmos em 
termos de custo/benefício.

Um número grande de condomínios já 
está substituindo as lâmpadas incandescentes 
e econômicas, pelas novas lâmpadas de Led, 
conseguindo uma efetiva economia em suas 
contas de luz.

MAIS QUE UMA NECESSIDADE, UMA 
ILUMINAÇÃO ADEQUADA PODE 

TRANSFORMAR O AMBIENTE

LUZ ESSENCIAL

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico
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Uma aferição com moradores de prédios 
residenciais na cidade de São Paulo, feito 
pela empresa Lello, especializada na 
administração imobiliária, apontou que as 
assembleias em condomínios são ignoradas 
por 60% dos condôminos. É um dado 
preocupante, mas que não é exclusivo dos 
paulistas. Pelos quatros cantos do país não 
é preciso aferir situação similar, há registros 
significativos desse afastamento das reuniões 
de condomínio, em nível igual e até maior; 
salvo as exceções.

DESCULPAS – Prevalece, entre os 
brasileiros, a cultura da aversão aos 
encontros deliberativos, que deveriam 
interessar as coletividades pelo caráter 
sempre importante das decisões. Entretanto, 
uma variedade de motivos gera essa baixa 
assistência no assembleísmo, necessário 

para que as questões sejam validadas em 
entidades e organizações. Registra-se, como 
exemplo, a postura de pessoas que se cansam 
da prevalência de meia dúzia de espertalhões 
que acabam fazendo o que bem entendem 
diante da facilidade proporcionada pela 
quantidade mínima de pessoas presentes 
numa assembleia.

Têm também aqueles que argumentam 
que o mau síndico desmotiva muito os 
condôminos ao não dar exemplos na gestão 
e de se postar como um manipulador das 
discussões, nem sempre voltadas para o 
interesse comum. A falta de mobilização, 
o desinteresse da relação com o vizinho, 
o desleixo na defesa dos interesses, a 
transferência de obrigações para outros 
compõem tantas e quantas justificativas 
utilizadas – ou decorrentes – para acrescer 
os muitos motivos que levam a frustrada 
participação dos condôminos.

AGO – Até mesmo as Assembleias 
Gerais Ordinárias, que discutem temas 
estratégicos para o condomínio, como 
eleição do síndico, aprovação orçamentária 
e avaliação de contas, a presença de 
condôminos raramente supera os 40% de 
comparecimento. O mesmo se repete com 
Assembleias Gerais Extraordinárias, cujos 
encontros são deliberativos para garantir o 
funcionamento cotidiano do prédio, que diz 
respeito à segurança, obras, benfeitorias, 
regulamentação condominial, entre outros 
itens preventivos e emergenciais.

A pesquisa feita na cidade de São Paulo 
aponta que as assembleias “campeãs de 
audiência” acontecem quando o número 
de presentes chega a 80% dos condôminos. 
São aquelas que têm em sua pauta temas 
polêmicos como o sorteio de vagas de 
garagem porque, nesse caso, quem não 
comparece acaba ficando com os piores 
lugares para estacionar seu veículo no 
condomínio.

Os condomínios realizam, em média, 
duas assembleias por ano, sendo uma 
ordinária e outra, extraordinária. “Mas os 
empreendimentos novos, recém-entregues, 
fazem em média quatro reuniões no 
primeiro ano, em razão das diversas decisões 
que precisam tomar como aprovação do 
regimento interno e definição de comissão 
para decoração do prédio, dentre outras”, diz 
Angélica Arbex, gerente de relacionamento 
da Lello Condomínios.

SEU CONDOMÍNIO

MORADORES 
AINDA 

IGNORAM 
REUNIÕES DE 
CONDOMÍNIO

O SÍNDICO 
TAMBÉM RI

DINHEIRO EMPRESTADO

O camarada vai visitar um amigo.

— Oi, Otávio, tudo bem? Quanto tempo! Que bons 
ventos o trazem!

E o camarada, sem jeito.

— Sabe o que é... deu enchente na minha casa... perdi 
todos os móveis. Será que você poderia me emprestar 
um dinheiro para eu refazer minha vida?

— Quanto?

— Uns mil reais!

— Você sabe, Otávio, que eu te considero pra caramba! 
Você é realmente um grande amigo que eu tenho! E 
quando a gente coloca dinheiro no meio da amizade, 
estraga a amizade! Eu não ia querer estragar a nossa 
amizade só por causa de mil reais.

— Tá bom! Então dá pra emprestar cinco mil?

SERVIR O EXÉRCITO

Dois soldados conversam no quartel:

— Sabe, eu sempre quis servir o exército!

— É mesmo? — pergunta o companheiro — Por quê?

— Porque sou solteiro e gosto de guerra!

— Ah... Eu também sempre quis estar aqui...

— Que ótimo! — comemora o outro — E por quê?

— Porque sou casado e gosto de paz

HOMEM PESCADOR

O pescador chega em casa e diz para a mulher:

— Oi, meu amor... Ah, hoje não consegui pescar nada!

— Eu sei — respondeu ela — Você esqueceu a carteira 
em casa!

MULHER LOUCA

O sujeito vai ao psiquiatra e desabafa:

— Doutor, eu não aguento mais! A minha mulher está 
completamente maluca!

— Hum... Diga-me o que ela tem.

— Ela adotou cinquenta gatos pra deixar no nosso 
apartamento de 50 metros quadrados! E o pior de tudo 
é o fedor, porque as janelas ficam sempre fechadas!

— Hum... Mas por que você não abre as janelas?

— Tá louco? — grita o paciente, histérico — Vou deixar 
os meus trezentos pombos fugirem?

VISITA DO PRESIDENTE

O diretor da Penitenciária reúne os presos no pátio e 
diz, com ajuda de um megafone:

— Atenção! Quero todo mundo varrendo e limpando 
as suas celas, porque amanhã o presidente vem aí!

Ao que um dos presos comenta com um amigo:

— Custou, mas botaram esse safado no xadrez!

Número de membros necessários, 
existentes e/ou representados, numa 

assembleia para que as decisões 
tomadas sejam válidas permanece baixo.

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico



ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

CLÍNICA DE PSICOLOGIA

ACADEMIA BOMBAS E MOTORES CÂMERAS

ADVOGADOS

ATIVIDADE FiSICA 

Hotel Dorisol Piedade, Jab. dos Guararapes, Piedade - 99284.9990

PARA CONDOMiNIOS´
´
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CONSTRUÇÕES E REFORMAS CONSTRUÇÕES E REFORMASCONSTRUÇÕES E REFORMAS

Av. Governador Carlos de Lima Cavalcante, 2821. Lj 09 - Casa Caiada - Olinda/PE
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PINTURA

LAVAGEM DE FACHADA

MANUTENÇÃO PREDIAL

REVESTIMENTO CERÂMICO

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

contato@mjmengenharia.com.br

(81) 99117-1008 / 99838-6403

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

Para anunciar ligue:
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EXTINTORES DE INCÊNDIO

MÁRMORE E GRANITO

MOTOCICLETAS

MATERIAIL DE LIMPEZA

FARDAMENTOS

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

MCAP DISTRIBUIÇÃO .......................................... 81 3423.6114
Ver anúncio na página 01

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

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

ESCOLAS

EVENTOS/FESTAS ORGANIZAÇÃO

SECRETARIA DE SAÚDE

REPAROS HIDRÁULICOS

SINDICATOS

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

ELEVADORES

Fones: (81) 3075-4587  / 3241-6993/2319  / 9.8613-8133 

E-mail: jatconfeccoes@yahoo.com.br

NOSSA QUALIDADE DISPENSA COMENTÁRIOS

Fardamentos Para:
Condomínios - Construtoras

Escolas - Hotéis - Indústrias etc...
  
 

 

DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIO

DEDETIZAÇÃO



VAZAMENTOSTAPETES

TERCEIRIZAÇÃO

VIDROS

SANVIDRO ................................................................ 81 3493-7839
Ver anúncio na página 16
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Zelador
Porteiro Diurno/Noturno

Aux. Serviços Gerais
Jardineiro, etc...

Por Nossa Conta: 
Vínculo - Salário - Fardamentos

Alimentação - Passagem - Férias - 13º Salário
Faltas - Férias - Rescisão, etc...

(81) 3461-2012 / 3461-2620
eupater@ig.com.br / www.eupater.com.br
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DICAS

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.

LÂMPADAS LED

Não são raros os casos em que uma reforma 
é concluída com um custo muito maior que o 
inicialmente estimado. Isso acontece por alguns 
motivos que podem ser evitados, desde que haja 
um planejamento minucioso prévio. O primeiro 
passo é fazer uma pesquisa de mercado para ver 
o valor médio que cada material que será usado 
e, com base nesse preço, fazer um orçamento, 

Ecológicas e econômicas, as lâmpadas do tipo 
LED têm sido uma opção cada vez mais recorrente 
em condomínios que visam reduzir a conta 
de energia. Deve-se ter bastante atenção ao 
adquirir esse produto: Desde 17 de julho de 2017, 
está proibido o comércio de lâmpadas LED (com 
regulador integrado à base) sem certificação do 
Inmetro. O consumidor deve ficar atento e preços 
muito baixos devem servir de alerta, pois há no 
mercado produtos irregulares com selo falsificado 

DICAS PARA 
REFORMA

lembrando de acrescentar um percentual a mais 
já considerando um possível reajuste. 

Junto ao planejamento de preços, é 
fundamental que sejam listados absolutamente 
todos os materiais necessários, desde o número 
de sacas de cimento à uma trena. Em parte, é 
função do arquiteto ou engenheiro fornecer 
essa informação ao cliente. Por fim, outra dica 
útil é negociar o pagamento da mão de obra por 
etapas e jamais antecipadamente, pois corre-se 
o risco de levar calotes. O pagamento por diária 
também não é o ideal, pois a obra pode ser 
atrasada propositalmente.

e com outras informações inverídicas que podem 
trazer sérios riscos.

A certificação visa garantir um padrão de 
qualidade de iluminação, baixo consumo e, 
também, segurança, evitando a comercialização 
de modelos irregulares, que oferecem riscos de 
superaquecimento, choque e curto-circuito. 
Todos os produtos certificados devem informar 
nas embalagens o selo de identificação do 
Inmetro, número de registro, o comparativo de 
equivalência da potência do LED em relação às 
lâmpadas fluorescentes e às incandescentes (W), 
temperatura da cor (K) e a eficiência energética 
(Im/W).


