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Entupimentos Uma tentativa desastrada de desentupir um cano em um apartamento pode 
acarretar transtornos a todo o condomínio. Portanto, os condôminos devem ser orientados a 
sempre priorizarem a busca por ajuda profissional ao invés de tentares desentupir com métodos 
inapropriados, como cabos, bastões ou soluções ácidas. Deve-se estar atento aos sintomas de 
entupimento, os quais podem ser sutis como uma lentidão para escoar água pelo ralo da pia ou do 
box do banheiro. A realização de serviços de manutenção preventiva tais como a limpeza de caixa 
de gordura, identificar e consertar vazamentos, limpeza de caixa d’água e também dos ralos são 
práticas importantes que evitam ou adiam a ocorrência de problemas relacionados à obstrução da 
tubulação.

ENTUPIMENTOS
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ESPECIAL

O DESAFIO DE ATRAIR QUÓRUM 
PARA ASSEMBLEIAS CONDOMINIAIS

Uma queixa bastante recorrente 
entre síndicos de todo o Brasil é a baixa 
frequência durante as assembleias 
condominiais. Segundo a Lello, tradicional 
administradora paulistana, cerca de 70% 
dos moradores de São Paulo - maior cidade 
do país - não comparecem às assembleias 
marcadas para debater e deliberar sobre 
assuntos de seus condomínios.

Pouca gente se dispõe a reservar alguns 
minutos do seu tempo para ir discutir 
assuntos pertinentes ao interesse coletivo 
como eleição do síndico, melhorias a serem 
implantadas na estrutura, aprovação da 
previsão orçamentária e das contas do 
exercício anterior. Isso rapidamente gera 
insatisfações, pois, embora não tenha 
participado das deliberações, o faltoso 
está igualmente sujeito a obedecê-las 
independentemente de ter comparecido ou 
não à reunião.

Essa é, portanto, a reclamação padrão 
por parte de muitos condôminos: “Eu 
não sabia, eu não fui consultado acerca 

disso, logo, não vou seguir essa regra”. O 
argumento é facilmente rebatido, uma vez 
que as decisões tomadas em assembleia 
legalmente constituída são, sim, legítimas 
e válidas para absolutamente todos, desde 
que, obviamente, tenham sido atendidos 
critérios como convocação prévia e quórum 
mínimo para a realização de tal encontro. 

Contudo, bater de frente com o 
condômino e informá-lo de que é obrigado 
a se submeter a regimentos sobre os quais 
ele não opinou não é uma forma muito 
diplomática de gerenciar os assuntos do 
condomínio. O melhor síndico é aquele 
conciliador, não o inimigo dos condôminos. 
Então, melhor que assumir tal postura de 
“carrasco”, mais interessante é atrais as 
pessoas a participarem das assembleias e 
convencê-las de que aquele momento é 
importante e pode ser agradável. 

“Os síndicos devem trabalhar para 
mobilizar os moradores, visando ampliar o 
número de participantes nas assembleias, 
uma vez que as decisões tomadas nesses 
encontros afetam a todos os condôminos”, 
afirma Angelica Arbex, gerente de 
Relacionamento com o Cliente da Lello 
Condomínios. Ela sugere 6 dicas para essa 
finalidade. Confira:

1. Procure mesclar temas importantes 
com outros que atraiam interesse dos 
condôminos. Assim, a presença será 
maior.

2. Coloque na pauta apenas assuntos 
realmente relevantes. Desta forma, 
as assembleias ficam mais curtas e 
menos cansativas.

3. Promova a integração dos 
condôminos com eventos extra-
assembleia. É mais fácil ter adesão dos 
moradores em um condomínio com 
clima mais amistoso.

4. Para condomínios muito grandes, 
vale fazer um pequeno evento após 
a assembleia, como um coquetel, um 
lanche ou mesmo um eventual sorteio 
de prêmios.

5. Estimule a gestão participativa no 
condomínio. Uma boa dica é criar 
comissões específicas para que 
os condôminos participem, como 
comissão de decoração, de obras e de 
síndicos-mirins, entre outros.

6. Acerte no horário. Cada síndico deve 
conhecer bem os seus moradores e 
procurar agendar a assembleia num 
horário positivo para a maioria deles.

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico
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BEM ESTAR

O brasileiro está negligenciando um 
importante momento do seu dia: de 
acordo com pesquisas do Instituto do Sono 
aproximadamente 63% dos brasileiros 
têm algum problema relacionado ao sono. 
Esse ato, fundamental para a saúde do 
organismo, está sendo perturbado por 
distúrbios como insônia, ronco e apneia 
(parada respiratória durante o repouso). 
Como andam suas noites de sono? 

Para a especialista em sono Kenya 
Felicíssimo, problemas relacionados ao 
sono são, muitas vezes, negligenciados. 
Acordar cansado pode significar ter 
uma doença grave e é uma questão que 
deve ser investigada, uma vez que a 
falta de descanso prejudica o bem-estar 
físico e cognitivo do indivíduo, destaca-
se a manutenção do equilíbrio geral do 
organismo, das substâncias químicas no 
cérebro que regulam o ciclo vigília-sono, 
consolidação da memória e aprendizado, 
regulação da temperatura corporal, entre 
outras atividades.

Segundo a Associação Brasileira do Sono, 
24% dos homens e 18% das mulheres de 
meia-idade roncam. Acima dos 60 anos, 
o percentual aumenta para 60% e 40%, 
respectivamente. O Instituto do Sono 
aponta que, no Brasil, existem 40 milhões 
de pessoas portadoras da apneia, distúrbio 

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

que pode levar a problemas cardíacos, como 
pressão alta e infarto do miocárdio. 

De acordo com especialistas no tema, 
as necessidades diárias de sono variam de 
acordo com a faixa etária do indivíduo. A 
orientação é de que adultos e idosos devam 
reservar de 6 a 8 horas por dia para o seu 
momento de repouso. Porém, por inúmeros 
motivos, isso nem sempre é obedecido. 

O Instituto do Sono propõe algumas dicas 
que podem ajudar a ter um descanso mais 
eficaz e restaurador e melhorar a qualidade 
de vida: 

• Ter horários regulares para dormir e 
despertar.

• Ir para a cama somente na hora 
dormir.

• Ter um ambiente de dormir 
adequado: limpo, escuro, sem ruídos 
e confortável.

• Não fazer uso de álcool ou café, 
determinados chás e refrigerantes 
próximo ao horário de dormir.

• Não fazer uso de medicamentos para 
dormir sem orientação médica.

COMO VÃO 
AS SUAS 

NOITES DE 
SONO?

• Se tiver dormido pouco nas noites 
anteriores, evite dormir de dia.

• Jantar moderadamente em horário 
regular e adequado.

• Não levar problemas para a cama.
• Realizar atividades repousantes e 

relaxantes preparatórias para o sono.
• Ser ativo física e mentalmente.
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As áreas comuns passaram a ser mais valorizadas 
nos últimos anos pelas construtoras e isso levou a 
uma tendência de modernização e embelezamento 
dos prédios pela cidade. Edifícios construídos em 
décadas nas quais predominavam o cinza e a parede 
quase sem textura de reboco hoje não parecem 
tão sóbrios, mas se um tanto soturno. Espaços 
verdes também não estavam nas propriedades dos 

arquitetos de outras épocas e o concreto predomina 
em contraste com lançamentos mais recentes, nos 
quais essa preocupação é uma constante. Agora, 
quem mora nos edifícios mais antigos busca uma 
modernização no visual, na tentativa de encontrar no 
ambiente familiar e de trabalho um bem-estar, que 
cada vez mais está longe das cidades.

Mas, quais as demais vantagens de uma reforma 
nas áreas comuns proporcionam?

Os condomínios que investiram em melhorias 
garantem a valorização dos imóveis na hora da 

REPETECO

NOVOS 
AMBIENTES 
NAS ÁREAS 

COMUNS
Por Andréa Mattos; a autora é Jornalista e 

colaboradora do Jornal do Síndico.

venda, e alguns condôminos até 
desistiram de procurar um imóvel mais 
“moderno”. “Houve um bom detalhe 
que provocou reformas nas áreas de 
exteriores nos últimos tempos e as 
pessoas passaram a enxergar que o hall 
de entrada também tem de estar bem 
apresentado”.

REFORMAS 

E aí nem sempre é preciso quebrar 
paredes, juntar entulho de obra em 
frente ao condomínio. Uma pintura na 
parede, alguns vasos de plantas, flores 
e folhagens, espelhos para ampliar a 
sensação de espaço e moveis e tapetes 
podem resolver o problema. Mas tudo 
deve levar em conta que no edifício 
vive uma comunidade de gostos 
diferentes e que devem ser satisfeitos. 
O profissional tem de saber conciliar 
gosto e vontade de todos com o custo 
com o qual os condôminos estão 
dispostos a arcar.

Alem disso, o projeto das áreas 
comuns deve levar em conta como 
os moradores querem estabelecer o 
convívio dentro do prédio. Há casos em 
que os pedidos são para que não haja 
assentos no hall, para que ninguém 
pare ali. A vontade nesse caso é que a 
entrada não seja mais que uma área de 
passagem. Em outras circunstancias, o 
que se quer é justamente o contrario. 
Há casos em que os moradores não 
querem a permanência de ninguém ali 
e,em outros, que são na verdade menos 
comuns, eles querem uma área de 
convivência para todos.

 Em outros casos, a proposta do 
condomínio exige uma transformação 
mais radical, o que significa transtornos 
temporários, mas compensatórios. 
Nestes projetos, está inclusa a troca 
de piso antigo por um mais moderno 
e também mais resistente e menos 
escorregadio, principalmente quando 
no prédio residem crianças e idosos. 
Não se deve esquecer a instalação de 
acesso para deficientes físico, hoje 
obrigatório nas construções recentes. 
Muitas dessas reformas garantem, ate, 
um espaço de recreação para crianças.

Outro detalhe que pode ser previsto 
pelo condomínio para mudar a imagem 
do prédio – além da limpeza e pintura 
da fachada – são os uniformes dos 
funcionários, primeiro contato de 
visitantes. Essa é outra boa sugestão.
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Além de saber lidar com as questões 
referentes à manutenção predial e às 
relações entre os condôminos, administrar 
as finanças do condomínio pode se tornar a 
parte mais difícil do exercício da sindicância. 
Isso porque, na maioria das vezes, a receita 
do condomínio advém exclusivamente das 
taxas pagas pelos ocupantes e, quando 
alguém deixa de honrar seu compromisso, os 
demais são penalizados. 

De acordo com órgãos de serviço de 
proteção ao crédito como o SPC Brasil e 
o Serasa, nos últimos 15 meses os índices 
de inadimplência no país aumentaram 

significativamente. Devido à crise econômica 
no país, muitas pessoas, na hora de priorizar 
seus pagamentos, acabam por deixar a taxa 
condominial em segundo plano, visto que 
essa geralmente cobra juros menores que 
outras dívidas.

Com o intuito de amenizar o caos 
financeiro do condomínio, muitos síndicos 
buscam a negociação com os inadimplentes, 
visando à quitação dos débitos e, para 
isso, oferecem algumas vantagens como 
parcelamento, cancelamento de multas e até 
descontos. Embora essa seja uma iniciativa 
de intenção positiva, é necessário proceder 
com muita cautela, uma vez que o perdão 
ou amortecimento da dívida significa tratar 
com benevolência um condômino que 
não estava honrando seus compromissos, 

sobrecarregando os demais.
Para o engenheiro Marco Antônio Braga, 

morador de um residencial na cidade do 
Recife (PE), essa não é uma conduta justa. 
“Em 2014, a nossa associação de moradores 
acionou um ex-síndico na Justiça depois que 
ele simplesmente perdoou a quase toda 
a dívida de quatro devedores contumazes 
do nosso condomínio. Eles pagaram cerca 
de 30% dos débitos para se regularizarem, 
praticamente nada. Se eles deixam de pagar 
e continuam a usufruir dos benefícios, então 
é porque alguém que cumpre com suas 
responsabilidades está pagando por dois”, 
comenta.

No ano passado, o juiz da 4ª Vara Cível de 
Taguatinga, no processo nº 2014.07.1.042284, 
condenou um síndico e seu subsíndico a 
pagarem solidariamente a quantia de R$ 
3.300,43 ao condomínio. Isso em reparação 
de danos porque, dentre outras atitudes, 
excluíram juros e multa de um condômino 
em atraso.

Para o advogado Júnior Messias, a 
negociação das dívidas é uma estratégia 
interessante para sanear as finanças do 
condomínio. “O parcelamento é uma opção 
que facilita a vida do inadimplente e faz o 
caixa do condomínio aumentar as receitas, 
ainda que seja em um longo prazo”, afirma. 

Messias faz uma ressalva: “no entanto, 
cláusulas que resultam em perda de receita 
como amortecimento de multas por atraso 
ou mesmo o perdão parcial dos débitos são 
decisões sérias as quais o síndico só deve 
tomar após consultar os demais condôminos. 
Tudo isso sendo obviamente registrado em 
assembleia. Caso contrário, o perdão pode 
ser interpretado como favorecimento e o 
síndico, responsabilizado e chamado a pagar 
os dividendos dos quais abriu mão”, orienta 
o advogado.

ADMINISTRAÇÃO

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

“PERDÃO” DOS DEVEDORES 
PODE SER ARMADILHA 

PARA SÍNDICOS
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Não basta simplesmente realizar os reparos 
ou mesmo trocar a tubulação obsoleta, 
danificada ou corroída por outra de material 
idêntico ou diferente, tido como mais durável. 
É fundamental o conhecimento das causas 
da degradação e principalmente saber se o 
novo material da tubulação substituta terá 
durabilidade adequada nas condições locais. 
Também é preciso respeitar as características 
técnicas da instalação e as peculiares a cada 
tipo de material de tubulação, como a pressão 
hidráulica máxima a que ficará submetida e 
a resistência hidráulica de cada material ao 
fluxo líquido. Por exemplo, ao substituir uma 
tubulação antiga de aço galvanizado por 
outra nova de cobre, PVC ou PPR, é possível 
que muitos trechos possam ser executados 
com diâmetros menores que os da tubulação 
original, com desempenho equivalente, e 
com sensível economia. 

Isto ocorre porque os tubos plásticos e 
tubos de cobre oferecem menor resistência 
ao escoamento do que os tubos de aço.

Começam a crescer no mercado as 
vendas de aparelhos de acesso com base 
na biometria (impressão digital, íris, voz, 
palma da mão). Os preços já estão mais 
acessíveis para o mercado em geral e já há 
projetos para condomínios residenciais. No 
mesmo compasso, está o ”transponder” para 
automóveis. O equipamento, geralmente 
usado em aviões, emite sinais que permitem ao 
porteiro identificar imediatamente os carros 
que estão prestes a entrar na garagem. Na 
porta do condomínio, uma antena receptora 
do sinal identifica o carro do condômino. 
O equipamento evita clonagem de carro, 
artifício que tem sido usado por assaltantes 
em condomínios. Um transponder (também 
TPDR, TR, XPNDR, XPDR) é um dispositivo 
eletrônico usado em comunicações sem fio, 
a palavra em si é sinônimo de transmissor-
respondedor. Outros usos comuns de 
transponder em condomínios: televisão por 
satélite, telefonia via satélite.

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

Dr. Fogão

DICAS

UMA SIMPLES 
ATITUDE PODERÁ 
EVITAR DANOS 
MAIORES! 

AS CAUSAS DOS 
VAZAMENTOS

TRANSPONDER 
EM CONDOMÍNIOS

FAZEMOS VISTORIA E ORÇAMENTO GRÁTIS.
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Imagine a seguinte situação: você está 
atrasado para um compromisso, sai do 
seu apartamento com pressa e chama 
o elevador, mas... ele nunca para. Então 
você descobre que o vizinho de cima está 
de mudança e ocupando o elevador social 
com o trânsito de seus pertences. Outro 
caso hipotético: você chega ao seu edifício 
acompanhado de uma visita e, ao chegar ao 
elevador, ambos se deparam com um outro 
morador e seu cachorro de estimação sujo 
e vocês precisam compartilhar o mesmo 
espaço. Desagradável, sim?

Ambas situações não são raras de 
acontecer e costumam gerar conflitos 
os quais o síndico precisa administrar no 
cotidiano do condomínio. As atribuições 
dos elevadores social e de serviço ainda não 

são bem definidas para vários moradores 
que insistem em fazer uso irregular desse 
equipamento, causando constrangimento 
e mal estar às demais pessoas com quem 
convivem. 

É fundamental que as pessoas saibam 
as regras para o uso de cada um dos 
elevadores disponíveis no prédio e esse 
funcionamento deve ser fiscalizado pelo 
zelador ou outro profissional adequado. 
Para isso, é interessante que se coloquem 
placas de aviso nas proximidades. Em 
caso de infração, o condômino deve ser 
chamado à atenção e, em reincidência, 
sofrer as penalidades previstas pela 
Convenção do Condomínio, como multa, 
por exemplo.

A determinação de trânsito de 
pessoas exclusivamente pelo elevador de 
serviço, como por exemplo empregados 
domésticos, prestadores de serviço, 
funcionários do condomínio, é um tipo de 
discriminação que está sendo combatida 
atualmente, sendo inclusive assunto 
disposto lei em alguns municípios. No Rio 
de Janeiro, Belém e em São Paulo, dentre 
outras cidades, é vedada qualquer forma 
de discriminação em virtude de raça, sexo, 
cor, origem, condição social, idade, porte 
ou presença de deficiência e doença não 
contagiosa por contato social no acesso 
aos elevadores.

Então para que serve o elevador de 
serviço exatamente? A sua finalidade é 
basicamente o transporte de carga e aí 
estão incluídos móveis em casa de algum 
morador estar se mudando, pacotes e 
carrinhos de feira e também animais 
de estimação como gatos e cachorros, 
independentemente do porte que tenham. 
Pessoas em trajes de banho também são 
orientadas a utilizar o elevador de serviço. 
Por analogia, o elevador social, por sua 
vez, serve para trânsito de pessoas. 

É válido lembrar que tal conduta 
também deve ser cobrada por parte 
dos visitantes. Assim, é necessário que 
os elevadores do condomínio estejam 
devidamente sinalizados com placas 
informativas de “Social” e “Serviço”. 
A informação sobre qual elevador usar 
também deve ser, preferencialmente, dada 
pelo porteiro no instante da liberação do 
acesso ao visitante.

COTIDIANO

Por Carlos Rangel

Advogado/Professor e Colunista da Folha de 
Pernambuco.

ELEVADOR 
DE SERVIÇO 

VERSUS 
ELEVADOR 

SOCIAL

JURISPRUDÊNCIAS

TJ-SP - Apelação APL 
00140084120128260590 SP 0014008- 
41.2012.8.26.0590 (TJ-SP) Data de 
publicação: 13/02/2014 Ementa: 
CONDOMÍNIO EDILÍCIO - Uso de redes 
na janela - Medida de segurança e de 
extensão do direito de propriedade 
que não afronta a legislação ou altera 
a fachada drasticamente - Ofensa à 
convenção condominial inexistente - 
Sentença mantida - Recurso desprovido.

TJ-SP - Apelação APL 
00050858120108260562 SP 0005085- 
81.2010.8.26.0562 (TJ-SP) Data de 
publicação: 20/05/2014 Ementa: 
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Vazamentos. 
Ação cominatória e indenizatória. 
Incerteza quanto à origem do problema. 
Falta de água em banheiro de 
apartamento residencial durante três 
meses. Danos morais não configurados. 
Apelação não provida.

TJ-SP - Apelação APL 
10239621020158260196 SP 1023962- 
10.2015.8.26.0196 (TJ-SP) Data de 
publicação: 17/05/2016 Ementa: 
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TAXA DE 
CONDOMÍNIO. Cerceamento de defesa 
inocorrente. Cobrança efetuada de acordo 
com a fração ideal. Ação ajuizada pelo 
proprietário de uma cobertura, cuja 
fração correspondente é maior do que 
a dos demais condôminos. Parâmetro 
adotado em consonância com o art. 1.336 
, I , do CC . Precedentes do E. STJ e desta E. 
Corte. Recurso desprovido.

TJ-SP - Apelação APL 
01605395320088260100 SP 0160539- 
53.2008.8.26.0100 (TJ-SP) Data de 
publicação: 16/03/2016 Ementa: 
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Ação de 
prestação de contas. Juízo de procedência, 
já em segunda fase do procedimento. 
Inteligência dos artigos 915 , § 2º , e 917 
, do Código de Processo Civil . Apelo das 
rés. Desprovimento.

TJ-SP - Apelação APL 992080155315 
SP (TJ-SP) Data de publicação: 29/07/2010 
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
PORTARIA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO - 
Cobrança - Venda de aparelho televisor 
pela própria prestadora do serviço, para 
fins de realizar o próprio serviço prestado, 
por preço muito acima ao da média de 
mercado - Prática abusiva configurada 
pela excessiva desvantagem em que ficou 
o consumidor - Ação procedente - Recurso 
desprovido.
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Conforme dados divulgados pela Funasa 
(Fundação Nacional de Saúde), 90% dos focos 
da dengue estão nas residências, nas quais se 
incluem os prédios. Condomínios são locais 

muito propícios à proliferação da dengue, 
por dois motivos: grande concentração 
de pessoas e diversidade de locais para 
criadouros do mosquito.

FORÇA-TAREFA – Por isso, promover ações 
para erradicar locais que concentrem água 
parada no seu condomínio pode ser muito 
efetivo para proteger não só os condôminos, 
mas também a comunidade local. Tendo em 
vista que um prédio pode ser o principal 
criadouro de um bairro. Além de deixar sua 
região mais segura, uma força-tarefa no 
condomínio pode trazer, de um modo geral, 

uma ajuda relevante 
para conter a expansão 
da doença.

É importante 
destacar ainda que 
a falta de cuidado 
pode representar 
um gasto a mais 
para o condomínio. 
Isso porque em 
muitos municípios, a 
Vigilância Sanitária 
tem efetuado vistoria 
nos condomínios, 
com possibilidade de 
aplicação de multas 
quando são constatadas 
irregularidades que 
possam contribuir 
para a proliferação do 
mosquito transmissor.

DICAS – Algumas dicas simples para 
conservar o seu prédio sem risco dele se tornar 
um criadouro do Aedes aegypti é cuidar das 
áreas que entram em contato direto com 
água, seja ela limpa ou suja, parada ou 
corrente. Algumas das dicas para os ralos 
externos e canaletas é usar telas de nylon 
para proteção, ou aplicar sal regularmente. 
Para os ralos internos de esgoto uma tampa 
de plástico pode ser a solução.

No caso da laje e da marquise, é importante 
manter o escoamento da água, verificando se 
há acúmulo de água e eliminando eventuais 
poças. As calhas devem se manter sempre 
limpas para não acumular água. Os fossos 
dos elevadores precisam ser verificados, 
semanalmente, caso haja acúmulo de água, 
deve-se providenciar o bombeamento.

Manter os vasos sanitários sem uso diário 
sempre tampados, acionando a descarga 
semanalmente. Caso não possua tampa, vedar 
com saco plástico aderido com fita adesiva. 
Não sendo possível a vedação, acionar a 
válvula semanalmente, adicionando a seguir 
duas colheres de sopa de sal. As caixas 
d’água, por sua vez, precisam ser mantidas 
vedadas (sem frestas), providenciando a sua 
limpeza periodicamente.

Por fim, no caso das piscinas em período 
de uso, efetuar o tratamento adequado com 
cloro. Piscinas sem uso frequente, reduzir o 
máximo possível o volume de água e aplicar, 
semanalmente, cloro na dosagem adequada 
ao volume de água.

SAÚDE

UMA 
QUESTÃO 
DE SAÚDE 

PÚBLICA
# ZICA 

ZERO
Por Rodrigo Karpat

 Autor e colaborador do Jornal do Síndico.

Temos tudo para o seu condomínio, comércio, residênciais!
Serviço rápido e eficiente, com entrega agendada!

MCAP DISTRIBUIÇÃO

CESTA BÁSICA - MATERIAL P/ESCRITÓRIO - MATERIAL DE LIMPEZA

VASSOURAS - PRODUTOS PARA PISCINA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

DESCARTÁVEIS - PLAYGROUND - DISPENSADORES 

(81) 3423-6114 / 3231-0598 / 9.8875-6215 whatsapp
mcapdistribuicao@outlook.com

Após os surtos recentes de dengue, 
do vírus da zika e da febre chikungunya, 

o Brasil inteiro está mobilizado no 
combate ao vetor Aedes aegypti.
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O armazenamento de água é um ponto 
importante a ser considerado na dinâmica 
do condomínio. Mesmo em cidades com 
abastecimento regular de água tratada, é 
necessário ter um reservatório que garanta 
a continuidade da oferta de água, mesmo 
que a entrega externa seja suspensa por 
algum motivo. Por isso, a caixa d’água 
é um equipamento fundamental no 
prédio, o qual deve seguir certos padrões 
recomendados para que desempenhe 
sua função com eficácia. Para escolher a 
ideal é preciso considerar alguns fatores, 
dentre eles: o volume demandado pelos 
usuários e o material da estrutura da caixa. 
Primeiramente, para fazer a escolha da 
capacidade volumétrica de cada caixa e 
quantas serão instaladas, é essencial fazer um 
cálculo estimado da população que compõe 
o condomínio e a necessidade aproximada 
desses moradores. Deve-se considerar que a 
referência usada pela construção civil é de 
um consumo médio por pessoa é de 200L 
por dia em apartamento. Outra variável 
é o tempo: você quer que a água dure por 
quantos dias? Faça o cálculo de número de 
pessoas total multiplicado pelo número de 
dias x 200L por pessoa e ache o resultado. O 
material do qual é constituída a caixa d’água 
é outro ponto a ser considerado, visto que 
ele impacta não apenas na durabilidade 
do produto, quanto na qualidade da água 
em si. Prédios mais antigos costumavam 
possuir caixas de amianto, entretanto esse 
material vem sendo alvo de críticas que o 
afirmam ser prejudicial à saúde e por isso 
sua manutenção tem sido contraindicada. 
Atualmente, o mercado dispõe de outras 
opções e os preços são variáveis. O inox possui 
um preço mais elevado em comparação aos 
outros materiais. No entanto, é apontado 

por especialistas como a melhor escolha 
para garantir uma água mais limpa, fresca 
e tratada por mais tempo. Outro modelo 
bastante popular em todo o país é o de fibra 
de vidro, cuja tampa é fixada com parafusos, 
garantindo um encaixe firme, oferecendo 
proteção contra a entrada de insetos, 
animais e sujeira, evitando a contaminação 
do conteúdo. Além disso, sua superfície 
também conta com proteção contra raios UV, 
aumentando a vida útil do material. Por fim, 
o polietileno é avaliado como uma opção 
com bom parâmetro custo-benefício, a caixa 
d’água é um equipamento fundamental no 
prédio, o qual deve seguir certos padrões 
recomendados para que desempenhe sua 
função com eficácia em vista das vantagens 

que oferece por um preço acessível: a parte 
interna é completamente lisa, o que facilita 
a manutenção e a limpeza e dificulta o 
acúmulo de sujeira nas laterais. A parte 
exterior conta com proteção ultravioleta, 
impedindo a alteração da superfície mesmo 
sob condições climáticas muito quentes. 
Além dos cuidados na escolha da caixa 
d’água, bem como na sua instalação, é válido 
lembrar que o condomínio tem a obrigação 
de proceder com as manutenções periódicas 
da mesma, a fim de garantir a qualidade 
da água ali armazenada. Se a água estiver 
contaminada, os usuários podem contrair 
doenças e posteriormente até responsabilizar 
legalmente o condomínio por negligência. 
Prevenir é sempre o melhor caminho!

ESCOLHA DA CAIXA D`ÁGUA 
IMPACTA NA QUALIDADE 

HÍDRICA OFERECIDA

MANUTENÇÃO

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico



O tema em tela, bem sabemos, é muito 
habitual. Não são raras as vezes que nos 
deparamos com o desarmônico visual de 
varandas ou janelas a serem usadas como 
apoio de varais. Algumas pessoas têm 
o mau hábito de pendurar roupas, com 
intuito, provavelmente, de otimizar o tempo 
de enxugar em locais mais favoráveis à 
ventilação e a incidência solar, contudo, 
visíveis aos demais; comprometendo, e 
muito, o visual dos prédios. 

A prática, talvez, emane de experiências 
anteriores: moradia em casas ou sítios...  Não 
importa. A tal pratica, além de um frontal 
aviltamento a uma estética preponderante, 
é geralmente vedada pelas normas internas 
dos condomínios. Ademais de tudo isso, leva 
a uma enorme depreciação do patrimônio. 
O Prédio pode ser, suntuoso como for, a 
prática em comento, desvalorizará o seu 
visual. Na maioria das vezes, as convenções 
e regimentos internos abordam o assunto, 
vedando o uso de varais altos; em alguns 
poucos, até os baixos. Nas normas, quando 
o assunto é abordado, geralmente, incide 
multas aos infratores. Caso o fato esteja 

ocorrendo, e não se disponha desta previsão 
de multa em sua convenção ou regulamento 
interno, a nossa sugestão, contrariando 
alguns, é a inserção da norma e da 
penalidade. Para essa mudança ou inserção 
de norma, basta alterar o regimento interno; 
caso não exista regimento, providenciá-lo. 
Eles são sempre muito úteis, quando bem 
redigidos, à administração dos condomínios. 
O quórum para a votação é de maioria 
simples, ou seja, cinquenta por cento 
mais um dos comparecentes à assembleia, 
especialmente convocada para este propósito 
de alteração. Antes da aplicação da multa, 
é de bom alvitre, o envio de uma carta 
devidamente protocolada, advertindo acerca 
da irregularidade. Se ocorrer a insistência no 
erro, o passo administrativo seguinte será 
a tal multa; já estipulada na convenção ou 
no regulamento interno. Caso, o regimento 
seja atrelado à convenção, ou seja, 
redigido na parte interna da convenção, o 
aconselhamento é a alteração da convenção. 
Contudo, isso não é tão fácil; pelo que, 
neste caso, havendo pressa, sugerimos uma 
assembleia tratando o assunto. Vindo a ser 
desaprovado pela maioria, no ato assemblear, 
notificar o infrator com a decisão de desaprovo 
da maioria. A postura permanecendo, 
deve-se procurar o Judiciário. Sendo de se 
alertar, neste último caso, que a assembleia 

não poderá criar normas ou multas não 
estipuladas na convenção ou regulamento; 
ela disporá de uma moção de desaprovo 
moral do ato. Outro aspecto é: se a unidade 
da infração não pertencer ao morador, a 
carta protocolada deve ser enviada tanto 
para o morador, e outra, ao proprietário. Já, 
a aplicação da multa, feito o procedimento 
de notificação da infração para ambos, deve 
ir ao morador e subsidiariamente ao efetivo 
proprietário.  

O artigo 1.337 do Código Civil, assim 
nos diz: “O condômino, ou possuidor, que 
não cumpre reiteradamente com os seus 
deveres perante o condomínio poderá, por 
deliberação de três quartos dos condôminos 
restantes, ser constrangido a pagar multa 
correspondente até ao quíntuplo do valor 
atribuído à contribuição para as despesas 
condominiais, conforme a gravidade das 
faltas e a reiteração, independentemente 
das perdas e danos que se apurem.

Parágrafo único: O condômino ou possuidor 
que, por seu reiterado comportamento 
antissocial, gerar incompatibilidade de 
convivência com os demais condôminos ou 
possuidores, poderá ser constrangido a pagar 
multa correspondente ao décuplo do valor 
atribuído à contribuição para as despesas 
condominiais, até ulterior deliberação da 
assembleia”.

Por Carlos Rangel

O autor é Advogado, Professor, e colunista da 
Folha de Pernambuco e colaborador do Jornal 

do Síndico
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DR. CARLOS RANGEL

OS PAVOROSOS VARAIS 



ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

CLÍNICA DE PSICOLOGIA

BOMBAS E MOTORES

ADVOGADOS

12

DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIO

ESCOLAS

EVENTOS/FESTAS ORGANIZAÇÃO

ELEVADORES

EXTINTORES DE INCÊNDIO

PRÉFOGO EXTINTORES ................................. 81 3241.0073
Ver anúncio na página 05
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CONSTRUÇÕES E REFORMAS CONSTRUÇÕES E REFORMASCONSTRUÇÕES E REFORMAS

MÁRMORE E GRANITO

MOTOCICLETAS

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

SECRETARIA DE SAÚDE

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

SINDICATOS

SEGURANÇA ELETRÔNICA

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

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

TAPETES

VIDROS

SANVIDRO ................................................................ 81 3493-7839
Ver anúncio na página 16



MANUTENÇÃO

Dispor de gás encanado traz certo 
conforto ao condômino, que passa a pagar 
por isso junto às demais contas rotineiras 
ao invés de ter de ficar repondo o produto 
sempre que acabar. Porém, a distribuição 
de gás no condomínio pode acarretar riscos 
para a estrutura do prédio e seus moradores, 
caso não seja feita a manutenção correta nas 
tubulações.

NBR – Os equipamentos usados para 
distribuição do gás de uso doméstico são 
certificados e devem atender aos requisitos 
mínimos estabelecidos na norma NBR 13.128 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). A instalação de uma central de 
gás exige afastamento, ventilação e acesso 
adequado ao tamanho e à capacidade 
de armazenamento. As revendas ou 
distribuidoras de gás legalizadas sempre 

apresentarão um laudo ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) assinado por um 
engenheiro. O síndico deve exigir esse laudo.

Nesses casos, prevenir é bem melhor que 
remediar. Os principais riscos ao condomínio 
é o de explosão (quando há liberação de 
grande volume de gás) ou intoxicações 
de pessoas e animais domésticos (em caso 
de vazamentos menores). No Brasil, as 
distribuidoras de gás têm o dever legal de 
disponibilizar apoio, orientação e assistência 
técnica a todos os consumidores. Não há 
fiscalização dentro dos condomínios por 
parte do poder público, a menos que seja 
feita alguma denúncia. Normalmente, em 
caso de denúncia, a própria concessionária 
vai ao local e promove uma vistoria técnica.

O gás que é distribuído em condomínios 
possui odor característico justamente para 
facilitar a detecção de possíveis vazamentos. 
Portanto, o cheiro de gás é o principal 
alarme de que algo está errado. As primeiras 
providências mais aconselháveis são fechar 
as válvulas, ampliar a ventilação natural do 

local, desligar as fontes de ignição (como 
interruptores ou outros equipamentos 
eletroeletrônicos) e, logo em seguida, 
desocupar a unidade em questão até que 
seja feita uma vistoria.

Vazamentos – O síndico deve estar atento 
a qualquer aumento significativo da conta 
de gás, pois este pode ser um indício da 
existência de vazamento. Caso as contas 
sejam individualizadas, é importante que 
cada proprietário também esteja vigilante 
em relação a isso.

A manutenção da rede de distribuição de 
gás deve constar no calendário de vistorias 
do síndico. Fazer uma revisão geral de 
equipamentos e instalações nas áreas de 
distribuição da edificação, nos apartamentos, 
bem como vistoriar fogões e aquecedores 
uma vez ao ano, são as boas práticas para 
garantir a segurança dos condôminos. As 
tubulações merecem atenção. Se houver 
ferrugem aparente, contate uma empresa 
especializada em manutenção e faça os 
reparos recomendados.

VAZAMENTO DE GÁS PÕE EM RISCO 
SEGURANÇA DO CONDOMÍNIO

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico
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Além de energia e água, já é muito comum que condomínios residenciais sejam também abastecidos com gás, 
substituindo assim os antigos botijões. Ele pode ser fornecido na versão GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) ou Gás 

Natural (mais comum nos grandes centros urbanos)



A VIAGEM PORTUGUÊS

Manuel liga para a agência de viagens, e pergunta:

- Por favor, quanto dura uma viagem daqui para 
Lisboa?

- Ah sim, só um minutinho...

- Obrigado.

ANÃO NO CENTRO ESPÍRITA

Um cara vê um anão na rua, todo sorridente e foi 
perguntar:

-Ei, anão, porque você tá tão contente?

E o anão responde:

- Porque eu não sou mais um anão, agora eu sou um 
médium!!!

NOTÍCIAS DO CHEFE

O chefe chega no escritório e fala para todos os 
funcionários:

 Gente, hoje eu tenho uma ótima notícia pra dar!

 Nós ganhamos alguma concorrência?  pergunta um 
puxa-saco.

 É bem melhor que isso! responde o chefe.

 A gente vai ganhar aumento? pergunta um 
engraçadinho anônimo, lá do fundo da sala.

Gente, eu tô falando sério, esclarece o chefe bem-
humorado. A minha mulher finalmente ficou grávida!

O mesmo engraçadinho lá do fundo da sala grita:

O senhor já sabe quem é o pai?

A GRIPE NO BRASIL

Um repórter pergunta ao Ministro da Saúde:

- Qual a situação atual da gripe no Brasil?

- Empatada - responde o ministro.

- Como assim? - questiona o repórter.

E o ministro explica:

- H1 N1!

DOIS BÊBADOS

Dois bêbados estavam vagando pela rua, quando um 
comenta:

- Olha, sorvete, que sorte!

- Nossa! o que eu provei agora é de baunilha!

- Esse aqui é de chocolate!

Os dois, nesse papo animado só notam a presença 
de um policial ao lado, rindo, alguns minutos depois, 
quando o policial diz:

- He meus amigos! isso não é sorvete, é cocô!

Os dois bêbados soltam um berro, juntos:

- Ôôooopa, ainda bem que a gente não pisou!

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!

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.
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O SÍNDICO 
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JULHO | 201816

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.

FUSÍVEIS E 
DISJUNTORES

O gesso é um material comumente utilizado 
em condomínios residenciais e corporativos, 
justamente pela versatilidade que proporciona. 
Com ele, é possível redefinir espaços, construir 
divisórias, texturizar e adornar paredes e painéis. 
Tudo isso com um custo relativamente baixo e 
com economia de tempo também. A superfície 
do gesso é semiporosa, bastante estável e não se 
danifica facilmente.

O número de acidentes causados por curto 
circuito no Brasil cresceu quase 50% em 2015, 
um total de 441 casos de incêndio contra 295 
registrados no ano anterior. Os dados são da 
Associação Brasileira de Conscientização para os 
Perigos da Eletricidade (Abracopel), e revelam 

PINTURA EM 
GESSO

Embora o gesso seja uma ótima superfície 
para pinturas quando está completamente seco, 
jamais deve-se pintá-lo quando estiver molhado, 
uma vez que ele contém muita umidade, o que 
pode danificar qualquer tinta ou primer pintado 
sobre ele. É necessário deixar o gesso secar 
por alguns dias antes de pintá-lo. Após essa 
etapa, deve-se aplicar um fundo selador para 
uniformizar a absorção da superfície, garantindo 
durabilidade na pintura e economia de tinta. As 
áreas tratadas nas juntas entre as chapas e nas 
cabeças dos parafusos devem ser lixadas para 
eliminação de eventuais rebarbas de massa e 
pequenas irregularidades.

também um salto de mais de 60% nos casos de 
mortes causadas por esse tipo de acidente. 

A vigilância deve ser constante e um dos 
sinais de que algo está errado são fusíveis e 
disjuntores queimando constantemente. Se você 
tem observado esse fato no seu condomínio, 
cuidado! Fusíveis e disjuntores são uma proteção 
da rede elétrica e quando cargas acima do limite 
de corrente (amperagem) projetado são ligadas 
nas tomadas de eletricidade ou na rede elétrica, 
podem ocasionar frequentemente a queima de 
fusíveis e desarme de disjuntores. 

Há que se verificar as causas com um profissional 
qualificado a fim de evitar as consequências mais 
graves. Nunca substitua os fusíveis ou disjuntores 
para os de maior capacidade. Isto poderá levar 
a um curto circuito e incêndios na instalação 
elétrica.


