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Síndico deve orientar condôminos sobre
imóvel mais seguro no período de festas

Você é daqueles síndicos que acham que apenas a segurança no condomínio é o suficiente contra os ladrões? Falsos visitantes, quadrilhas especializadas,
golpe do aluguel de imóvel como fachada mostram todos os dias que os bandidos não dormem no ponto quando o assunto é a criatividade para roubar.

Dentro de cada apartamento, com os moradores, a história é diferente. A maioria esquece que a segurança em condomínio depende de atitudes preventivas
de cada um e deixa de lado ações estratégicas contra a criminalidade dentro da própria casa. Dicas importantes sobre o tema na Página 12.

Em 2020,
seja a 

diferença
O nosso desejo é um só: que todos 

nós, no trabalho, na rua, em 
casa, no condomínio, possamos 

ser e fazer a diferença.

Diferença, mas qual diferença? 
Aquela que está só ao nosso 

alcance e que é capaz de mudar 
o dia, contagiar alguém, 

emocionar as pessoas, alegrar o 
nosso coração.

Fazer a diferença nada mais é do 
que agir diferente, e para melhor, 

quando todos esperam uma 
outra atitude ou reação. Então, 

surpreenda a você mesmo, sendo 
a diferença que no fundo você 

mesmo tanto quer. 
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IGPM - (FGV)

INPC (IBGE)

IPC (FIPE)

IPCA/IBGE

POUPANÇA

SAL. MÍNIMO

Salário contribuição   Alíquota (%)
Até R$ 1.751,81   8,00
De 1.751,82 até R$ 2.919,72      9,00
De R$ 2.919,73 até R$ 5.839,45  11,00

Contribuição do INSS
Trabalhador assalariado

Imposto de Renda

Base de Cálculo   Alíquota     Parcela a deduzir
Até R$ 1.903,98                                             –                    isento
De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65        7,5% 142,80
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05         15% 354,80
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68      22,5% 636,13
Acima de R$ 4.664,68                       27,5% 869,36

INSS - Pagamento até o dia 10 do 
mês subseqüente ao de competên-
cia. Não havendo expediente ban-
cário, o prazo é prorrogado para o 
1º dia útil seguinte. A partir desse 
vencimento, multa de 4% (dentro de 
30 dias), 7% (de 30 a 60 dias). Juros 
de 1% ao mês. Na dúvida, consulte o 
Núcleo de Orientação ao Contribuin-
te do INSS pelo telefone: 0800-780-
191. Alíquotas para determinar base 
de cálculo do IRRF: 8%, 9% e 11%.
GRPS - 20% sobre a Folha, como 
parcela do condomínio. 1%, 2% ou 
3% sobre a folha, contribuição de 
acidente de trabalho. No Caso dos 
Condomínios, a alíquota é de 2%, 
devendo ainda ser aplicado sobre 
esta alíquota o FAP (Fator Acidentá-
rio de Prevenção) para que seja ob-
tido o RAT ajustado. 4,5% sobre a fo-
lha, contribuição de terceiros (SESC, 

Obs.: Empregador: alíquota 12%
Fonte: Portaria MPS/MF

Deduções: 1) R$ 189,59 por dependente; 2) Pensão alimentícia;
3) Valor de contribuição pago, no mês, à Previdência Social; 
4) R$ 1.903,98 por aposentadoria para quem já completou 65 anos.

 Dezembro encerra o ano 
de 2019 e aqui é necessário 
fazermos uma pausa para re-
fletir sobre como conduzimos 
nossas ações ao longo dos úl-
timos doze meses e, ao mes-
mo tempo, projetarmos o que 
desejamos para os próximos. 
No âmbito dos condomínios, 
onde erramos? O que precisa 
ser melhorado? O que pode 
ser ajustado em prol do bem 
comum?

Não há mal algum em re-
conhecer as próprias fragili-
dades, pelo contrário, esse é 
um ponto positivo de qual-
quer ser humano e, em se 
tratando de um que ocupa o 
cargo de síndico, a humildade 
deve ser na verdade um obje-
tivo a ser perseguido, pois a li-
derança para ser exercida em 
sua essência requer também 

uma boa dose de humildade. 
Então, para este fim de 

ano propomos a todos os 
nossos leitores amigos – sín-
dicos ou não – um momento 
de análise e reflexão sobre as 
próprias atitudes dentro da 
coletividade. A boa convivên-
cia no condomínio depende, 
em sua maior parte, do bom 
senso de todos, embora exis-
tam regras escritas para ten-
tar nortear os comportamen-
tos, é fato que tudo fica mais 
fácil quando se existe uma 
palavra mágica nas relações 
humanas: respeito. 

É sobre as regras escritas 
(especialmente as do Código 
Civil) e também sobre suas 
dinâmicas mutações que tra-
tamos na nossa editoria de 
Legislação nesta edição de 
dezembro. Nela fazemos um 

balanço do ano e reunimos 
algumas daquelas que foram 
pautas mais comentadas do 
universo jurídico no tocante 
ao universo dos condomínios 
em 2019. A leitura da retros-
pectiva é válida, assim como 
as demais matérias deste jor-
nal que preparamos com tan-
to afinco. 

O Jornal do Síndico tem 
a honra de brindar com seus 
leitores mais uma passagem 
de ano, mais um ciclo que se 
fecha e outro que se renova. 
Seguimos firmes em nossa 
missão de divulgação de in-
formação de qualidade, jor-
nalismo com credibilidade e 
apoio a todos que desejam 
fazer dos seus condomínios 
lugares melhores.  

A todos, um Feliz Natal e 
Próspero 2020!

Estabelecer, por escrito, as regras de 
convivência facilita a vida do síndico
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nossa mensagemexpediente

SENAI etc.). 
Salário Família
- Até R$ 877,67
R$ 45,00 (por cota)
- De R$ 877,68 até R$ 1.319,18
R$ 31,71 (por cota)
Obrigações
- Admissão/Demissão:
Comunicar ao Ministério do Traba-
lho até o dia 7 do mês seguinte.
- Recolhimento do INSS:
Até o dia 2 do mês subsequente.
- Recolhimento do FGTS: 8% sobre a 
folha de pagamento, até o dia 7 do 
mês seguinte.
- Recolhimento do PIS:
1% sobre a folha de pagamento, até 
o 20º dia do mês. 
- Recolher o ISS à Prefeitura Munici-
pal, conforme a data da tabela divul-
gada pela Prefeitura, sobre o serviço 
prestado.

A boa
convivência 

no condomínio 
depende, em sua 
maior parte, do 

bom senso de todos, 
embora existam 

regras escritas para 
tentar nortear os 

comportamentos, é 
fato que tudo fica 

mais fácil quando se 
existe uma palavra 

mágica nas relações 
humanas: respeito

“

(13)

Indicadores Econômicos jurisprudência
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AGO/19

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRA-
VO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no 
AREsp 383905 RJ 2013/0270091-1 (STJ)
Data de publicação: 17/11/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AGRA-
VO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRA-
TO DE CESSÃO DE DIREITOS AQUISI-
TIVOS DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM 
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INADIMPLE-
MENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. 
REEXAME DE MATÉRIA CONTRATUAL E 
FÁTICA DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 
1. O Tribunal de origem entendeu, com base nos fatos, provas e 
conteúdo contratual dos autos, que não houve inadimplemento 
contratual. O acolhimento das razões de recurso, na forma pre-
tendida, demandaria o reexame de matéria fática. Incidência dos 
verbetes 5 e 7 da Súmula desta Corte. 2. Agravo regimental a 
que se nega provimento.
TJ-SP - Apelação APL 01963538720128260100 SP 0196353-
87.2012.8.26.0100 (TJ-SP)
Data de publicação: 31/03/2015
Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Regulamento interno. Infra-
ção. Multa. Anulação. Improcedência. Sentença correta. Apela-
ção desprovida.
TJ-SP - Apelação APL 00028693420128260286 SP 0002869-
34.2012.8.26.0286 (TJ-SP)
Data de publicação: 15/03/2016
Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Administração. Ação de 
consignação em pagamento. Aumento de despesa condominial. 
Ilegitimidade passiva da administradora. Sentença correta. Ape-
lação não provida.
TJ-SP - Apelação APL 01516739320078260002 SP 0151673-
93.2007.8.26.0002 (TJ-SP)
Data de publicação: 11/12/2015
Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Limites de utilização de área 
comum (fachada externa do prédio). Abordagem de condomínio 
para remoção de aparelho de ar condicionado instalado na va-
randa de apartamento. Juízo de improcedência. Apelo do autor. 
Desprovimento.
TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 20664255320158260000 
SP 2066425-53.2015.8.26.0000 (TJ-SP)
Data de publicação: 01/09/2015
Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Reparos reclamados na es-
trutura condominial. Ação de natureza edilícia. Vigência da Re-
solução 693/2015, artigo 2º. Competência do DP III. Conflito sus-
citado. Julgamento suspenso. RECURSO NÃO CONHECIDO.
TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21448612620158260000 
SP 2144861-26.2015.8.26.0000 (TJ-SP)
Data de publicação: 19/08/2015
Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Reparos reclamados na 
estrutura condominial. Ação de natureza edilícia. Vigência da 
Resolução 693/2015, artigo 2º. Competência do DP III. Conflito 
suscitado. Julgamento suspenso. RECURSO NÃO CONHECI-
DO.
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Mitos e verdades sobre as 
assembleias de condomínio
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administração

Na rotina de um condo-
mínio, as assembleias re-
presentam o momento de 
encontro para debater os 
interesses comuns a todos, 
discutir planos, traçar ob-
jetivos, deliberar sobre de-
cisões importantes, ou seja, 
tais reuniões não são ape-
nas momentos protocola-
res, mas possuem sim uma 
finalidade a ser alcançada e 
podem ser benéficas ao co-
letivo, desde que bem con-
duzidas. 

A convocação e execução 
das assembleias condomi-
niais, entretanto, ainda são 
foco de muitas dúvidas por 
parte de quem mora e até 
mesmo de quem administra 
um edifício. 

WEntão, se você também 
quer se informar um pouco 
mais a respeito, veja os es-
clarecimentos que o especia-
lista em Direito Condominial 
Dr. Thiago Badaró prestou 
sobre o tema a seguir:

• Qual é o melhor prazo 
para distribuição da ata de 
convocação? Não há na lei 
um prazo específico para a 
distribuição da ata de con-
vocação, tampouco um pra-
zo mínimo entre a notícia da 
ocorrência da assembleia e 
o seu acontecimento. “Este 
prazo poderá ser previsto na 
própria convenção ou no re-
gimento interno do condo-
mínio, sendo recomendado 
que seja um período sufi-
ciente que permita que to-
dos os condôminos tomem 
ciência do edital de convo-
cação”, comenta Dr. Thiago 

Badaró.

• Quem pode exigir a convo-
cação da assembleia? Não é 
um direito exclusivo do sín-
dico ou da administradora. 
“Os legitimados para instau-
ração da assembleia geral 
ordinária ou extraordinária, 
nos termos dos artigos 1.350 
e 1.355 do Código Civil, po-
derão instaurar as assem-
bleias gerais dos condomí-
nios o próprio síndico ou ¼ 
dos condôminos, devendo 
estes moradores cuidar do 
edital de convocação e do 
envio da ata comunicando 

os demais moradores”, lem-
bra o especialista.

• Quem pode participar da 
reunião?  “Tem-se a ideia 
equivocada de que apenas 
aqueles que estão quites 
com as obrigações condomi-
niais, como o pagamento das 
taxas de condomínio, poderá 
participar. Esta ideia, muitas 
vezes, vem de uma inter-
pretação equivocada do art. 
1.335, inciso III do Código Ci-
vil que determina ser direi-
to do condômino votar nas 
deliberações da assembleia 
estando quite com suas obri-

gações condominiais. Logo, 
a participação daqueles con-
siderados inadimplentes nas 
assembleias é permitida, po-
rém as votações destes não 
terão validade”, avalia Dr. 
Thiago. 

• Quais os quóruns de vota-
ção? São variáveis. A reco-
mendação, de acordo com o 
Dr. Thiago Badaró, é sempre 
que houver necessidade de 
instauração na assembleia, 
na própria ata de convoca-
ção, o síndico informar se 
determinada matéria poderá 
ser votada por quórum espe-
cífico ou somente a maioria 
simples. “No caso de omis-
são da lei e da convenção, 
a maioria dos condôminos 
poderá votar normalmente 
nas deliberações da assem-
bleia”, lembra Dr.Thiago.
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Pertubação de 
sossego: entenda 
melhor o que é!

artigo

Este é o terceiro ano consecutivo que a Sociedade Brasileira 
de Dermatologia (SBD) colore o Brasil de laranja para passar 
uma mensagem importante: a de que o câncer da pele pode 
ser prevenido.

Este é o tipo de câncer de maior incidência no Brasil e no 
mundo e pode ser evitado com medidas simples de proteção 
solar como usar filtro, chapéu, boné e cuidados com o excesso 
de exposição ao sol e nos horários mais adequados. Vale ainda 
ressaltar que a radiação solar é cumulativa ao longo da vida e 
os primeiros 20 anos são responsáveis por 80% da radiação que 
o indivíduo recebe na vida.

Percebe-se, então, a responsabilidade dos pais na preven-
ção do câncer da pele de seus filhos. Fica aqui a dica do ‘Portal 
Estilo de Vida Saudável‘ sobre hábitos simples para cuidarmos 
melhor da nossa pele:

Usar protetor solar todos os dias, em todas as áreas expos-
tas do corpo;

Evitar exposição ao sol no horário de pico (10h-16h);
Usar boné e chapéu de aba larga para proteger o rosto;
Observar o aparecimento de feridas que não cicatrizam 

manchas escuras ou nódulos na pele, ou alterações em pintas 
(aumento, modificação da cor, coceira ou sangramento).

Lembre-se: O sol não tira férias, por isso PREVINA-SE!
Para saber mais sobre a campanha, acesse o link: HTTPS://

www.controleosol.com.br/

Dezembro laranja...
mês da conscientização 
sobre o câncer de pele

*Joan Montecalvo
Eichemberger Silva

É sexta-feira. Depois de um 
longo dia de trabalho e um 
trânsito caótico, você não vê 
a hora de chegar a casa. Ao 
chegar, se depara com um vi-
zinho fazendo uma festa com 
som alto e que se estende a 
madrugada toda, fazendo você 
perder a sua noite de sono e de 
descanso. Aos que vivenciam 
a perturbação de sua tranqui-
lidade e saúde e ainda, como 
se não bastasse, sofrem com a 
consequente desvalorização de 
sua propriedade, devem estar 
se perguntando: o que fazer?

Existem medidas jurídicas 
que podem ser tomadas para 
proteger seus direitos, desde 
que a tal perturbação de sosse-
go, por ruído além do permiti-
do, ocorra de modo reiterado, 
ou seja, quando a atitude do 
condômino se repete várias 
vezes, ainda que este já tenha 
sido advertido. Ainda, essa per-
turbação deve trazer prejuízos 
ao sossego, saúde e na totali-
dade na vida do condômino 
perturbado, afinal, sabe-se que 
a poluição sonora traz diversos 
problemas, como o auditivo, 
danos psicológicos e estresse.

Portanto, o direito do 
condômino de usufruir sua 
propriedade com total tran-

quilidade, sem quaisquer per-
turbações sonoras decorre do 
direito de vizinhança e, conse-
quentemente, de um ambiente 
equilibrado, o que pode acarre-
tar em responsabilidades cível 
e criminal. Na esfera cível, por 
exemplo, o Código Civil deter-
mina as regras da boa convi-
vência que todo condômino 
deve observar, como por exem-
plo, que todos “o direito de fa-
zer cessar as inferências preju-
diciais à segurança, ao sossego 
e à saúde dos que o habitam, 
provocadas pela utilização de 
propriedade vizinha.”.

Ainda, o barulho excessivo 
fere o direito à personalidade e 
gera danos morais e materiais, 
uma vez que, a depender do 
caso, possa ter gerado danos 
à saúde física e psicológica do 
condômino ofendido.

Entretanto, nem sempre a 
melhor opção é acionar judi-
cialmente, podendo a situação 
ser resolvida de forma amisto-
sa, até para evitar mais confli-
tos, mas, caso esta medida não 
surja efeitos, não restaria outra 
via, se não a judicial.

Já na esfera criminal, por 
exemplo, o condômino que fi-
zer barulho excessivo poderá 
incorrer na pena de prisão sim-
ples ou multa, conforme previ-
são em lei e a prova se darão 
através da Polícia Militar, que 

é a polícia competente para 
caracterizar as contravenções 
penais.

A Polícia Militar ao chegar 
ao local, lavrará o Boletim de 
Ocorrência e encaminhará o 
autor do fato e a vítima à De-
legacia de Polícia, onde será 
registrado o termo Circunstan-
ciado de Ocorrência para que 
somente depois ocorra a re-
messa ao juizado Especial Cri-
minal. Por fim, ressalta-se que 
o barulho mesmo durante o 
dia também é uma contraven-
ção, uma vez que a lei delimita 
os limites de ruídos permitidos 
durante todo o dia e que caso 
não seja respeitado, o indiví-
duo incorrerá na pena descrita 
acima.

Desta forma, é evidente 
que o condômino não pode se 
utilizar de sua propriedade de 
forma que traga prejuízos e 
perturbações ao sossego dos 
próximos, sob pena de cometer 
ato ilícito. 

O condômino ofendido tem 
formas de garantir seu sosse-
go. Dialogue, converse, busque 
o consenso. Não havendo solu-
ção, faça vale seus direitos!

*Joan Montecalvo Eichem-
berger Silva - Advogado Espe-
cializado na Área Condomi-
nial. Telefone 13 3327.4811 
- Whatsapp 99706.8061

O mês Dezembro Vermelho marca uma grande mobilização 
nacional, na luta contra o vírus HIV, AIDS e outras IST (infec-
ções sexualmente transmissíveis).

Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, do Mi-
nistério da Saúde e do Programa Conjunto das Nações Unidas 
sobre HIV/AIDS (UNAIDS), a cada 15 minutos uma pessoa se in-
fecta com o vírus no Brasil e sete pessoas morrem por dia em 
São Paulo.

A ação objetiva chamar a atenção para prevenção, assistên-
cia e proteção e promoção dos direitos das pessoas infectadas 
com o HIV.

Anualmente, a Cruz Azul promove a campanha Dezembro 
Vermelho a fim de alertar sobre os cuidados e as medidas de 
prevenção das infecções.

No Complexo Hospitalar e nos Ambulatórios Descentraliza-
dos, nossa equipe de Enfermagem explica sobre o tema para os 
pacientes e seus familiares que aguardam atendimento, além 
de distribuir o folder informativo e esclarecer dúvidas.

IMPORTANTE: faça o teste, livre-se da dúvida!

... e vermelho!



Rígido controle da portaria
soma pontos à segurança

cotidiano
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Quando questionada so-
bre os motivos de por que 
optou por viver em um condo-
mínio a maioria das pessoas 
certamente responderá, em 
primeiro lugar, que a escolha 
se deu pela segurança pro-
porcionada por esse tipo de 
moradia em coletividade. Se-
quencialmente, virão outras 
justificativas: opções de lazer, 
localização, espaço restrito, 
comodidades, custos, facilida-
des para receber encomendas, 
dentre outros quesitos. 

A segurança continua sen-
do, portanto, um fator pre-
ponderante e decisivo. Nessa 
perspectiva, a existência da 
portaria com um controle dos 
acessos é um diferencial dos 
condomínios, pois é nessa área 
que se dá a “triagem” de quem 
tem permissão ou não para 
adentrar o ambiente privado. É 
justamente por esse caráter es-
tratégico que a seletividade e o 
cuidado no trabalho de contro-

le da portaria é tão importante, 
afinal por ela passam morado-
res, encomendas, correspon-
dências e visitantes. 

Em primeiro lugar, para se 
otimizar o serviço executado 
nesse posto e garantir o pleno 
funcionamento das atividades 
adequadamente é fundamen-
tal contar com uma boa equipe 
de funcionários. Porém, não 
basta ter o posto de trabalho 
ocupado nos turnos, é preciso 
que ele seja preenchido por 
pessoas capacitadas e devida-
mente instruídas para desem-
penhar as demandas solicita-
das. Por isso, é recomendável 
que os porteiros sejam sub-
metidos pelo menos uma vez 
ao ano a um treinamento de 
reciclagem. 

Dito isso, vamos às regras 
essenciais: a mais importante 
delas é identificar o visitante. 
Em um contato inicial, o por-
teiro deve procurar saber o 
nome e qual unidade a pessoa 

visitará. Após isso, é obriga-
tória a confirmação junto ao 
condômino: o porteiro deve, 
por interfone, perguntar se o 
morador está esperando tal 
pessoa e – apenas mediante 
autorização expressa – liberar 
o acesso ao condomínio. É vá-
lido ressaltar que se o porteiro 
não conseguir contato com o 

morador, o visitante não deve 
entrar, nem mesmo para o hall 
de entrada. 

Em outra via, sendo auto-
rizada a entrada do visitan-
te, esse deve ter seu acesso 
permitido. É recomendável 
que o porteiro faça, então, se 
possível, o monitoramento do 
trajeto desse visitante até a 

unidade condominial a que ele 
se destina por meio do Circuito 
Fechado de Televisão (CFTV), 
se existir no prédio, a fim de 
manter a vigilância e evitar 
possíveis desvios intencionais 
ou não no caminho.

Um hábito que nem sem-
pre é adotado nas postarias, 
mas que tem seu valor e deve 
ser estimulado é o de registrar 
os visitantes. Como funciona? 
Ao autorizar a entrada do mo-
rador, é indicado que o portei-
ro registre informações como 
nome, documento e aparta-
mento visitado. Assim, se ga-
rante controle de entradas e 
saídas do condomínio.

Não precisa ser um gran-
de especialista em finanças 
ou administração para iden-
tificar qual o principal foco de 
escoamento dos recursos do 
condomínio: em uma rápida 
observação nas planilhas de 
entradas e saídas é possível 
notar que os gastos com o qua-
dro de funcionários costumam 
abarcar metade da receita ou 
até mais. 

Sendo dezembro um mês 
em que se deve pagar, por lei, 
o 13º salário, é possível prever 
que muitos condomínios cos-
tumam enfrentar dificuldades 
para equacionar as contas e fa-
zer caber no orçamento todos 
os compromissos. Ele consiste 
em uma das garantias assegu-
radas pela Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) (conjun-
to de normas que rege o traba-
lho formal no país) e trata-se do 

pagamento do correspondente 
a 1/12 da remuneração por 
mês trabalhado. O 13º também 
é conhecido como gratificação 
de Natal ou subsídio de Natal.

Condomínios com uma ges-
tão eficiente e organizada – e 
que, portanto, já contam com 
essa elevação nas despesas – 
devem ter uma previsão orça-
mentária que contemple um 
aprovisionamento de recursos 
para cobrir essas despesas or-
dinárias previstas. Via de regra 
tais decisões são deliberadas 
nas assembleias ordinárias, 
ocasião em que existem deba-
tes e aprovação das previsões 
orçamentárias.

De acordo com Angélica 
Arbex, gerente de Relaciona-
mento da administradora Lello 

Condomínios, a folha de paga-
mento, soma salários e encar-
gos, representando em média 
50% do total das despesas 
mensais, mas em alguns casos 
chegando até a 60%. 

Isso porque, no Brasil, e 
particularmente em São Pau-
lo - onde a empresa atua - há 
sete funcionários por prédio, 
enquanto em países da Europa, 
por exemplo, essa média é de 
dois. A alta carga de impostos e 
benefícios trabalhistas encare-
cem as contratações.

“A gestão de funcionários 
em condomínios é um grande 
desafio. As despesas de pesso-
al representam cerca de meta-
de de todas as despesas de um 
condomínio. Fora essa a im-
portância financeira, que já re-

presenta grande preocupação 
para os síndicos, existe a com-
plexidade de gestão de todas as 
rotinas de pessoal”, diz Arbex.

O 13º deve ser pago ao em-
pregado em 2 parcelas até o 
final do ano. Em condomínios, 
muitos síndicos optam por re-
passar a primeira parcela do 
13º no meio do ano, como for-
ma de equilibrar as finanças e 
não deixar tudo para a última 
hora, o que é uma prática am-
parada pela legislação vigente. 
A Lei 4.749, de 12/08/1965 de-
termina que o adiantamento 
da 1ª parcela, correspondente 
à metade da remuneração de-
vida ao empregado no mês an-
terior, seja paga entre os meses 
de fevereiro até o último dia do 
mês de novembro (30 de no-

vembro). 
Já o pagamento da gratifi-

cação em uma parcela única, 
como feito por muitos empre-
gadores normalmente em de-
zembro, constitui uma prática 
ilegal, sujeita a aplicação de 
multa. 

Em casos reincidentes de 
infração a multa é dobrada. 
Dezembro é obrigatoriamente 
o mês de quitação da segun-
da e última parcela do décimo 
terceiro. Atenção para o prazo: 
o valor deve ser impreterivel-
mente pago até o dia 20 de 
dezembro, tendo como base 
de cálculo a remuneração des-
te mês, descontado o adian-
tamento da 1ª parcela. O não 
pagamento ou atraso é consi-
derado uma infração, podendo 
resultar em pesadas multas se 
o condomínio for autuado por 
um fiscal do trabalho.

É hora de quitar o 13º salário
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A convivência coletiva 
no âmbito dos condomínios 
é regida pelo Código Civil, 
especialmente no tocante à 
lei 4.591. No entanto, sabe-
-se que as mudanças na so-
ciedade são dinâmicas e, ao 
passo que novas demandas 
vão surgindo, novos enten-
dimentos jurídicos também 
vão se estabelecendo a fim 
de orientar o convívio har-
monioso entre pessoas que 
coabitam. 

Nesta edição, listamos al-
gumas matérias que foram 
apreciadas pelo poder judici-
ário. Todas elas foram temas 
de textos mais detalhados 
em publicações anteriores do 
Jornal do Síndico, mas ofere-
cemos aqui um resumo de tó-
picos importantes que foram 
debatidos no ano de 2019 
acerca do universo dos con-
domínios. Confira:

1) PETs: Essa foi talvez a no-
tícia mais comentada do ano 
em relação a condomínios: 
em maio de 2019, a Tercei-
ra Turma do STJ decidiu que 
a convenção de condomínio 
residencial não pode proibir 
de forma genérica a criação e 
a guarda de animais de qual-
quer espécie nas unidades 

Os condomínios e 
as leis: o que 2019 
trouxe de novidades

autônomas quando o animal 
não apresentar risco à segu-
rança, à higiene, à saúde e ao 
sossego dos demais morado-
res e dos frequentadores oca-
sionais do local.

2) Mudança na fachada: O 
condomínio pode estabele-
cer regras para possibilitar ou 
não mudanças na fachada e 
em áreas comuns do edifício. 
Com esse entendimento, a 
Terceira Turma deu provimen-
to a processo interposto por 
um condomínio, para deter-
minar que um dos condômi-
nos restaurasse as esquadrias 
da fachada do seu apartamen-
to conforme o padrão original 
do prédio.

3) Condômino inadimplente: 
Recentemente, a Quarta Tur-
ma se posicionou no sentido 
de que as regras condominiais 
não podem ultrapassar os li-
mites da lei. No julgamento 
do processo REsp 1.699.022, 
o colegiado definiu que o 
condomínio não pode impor 
sanções que não estejam pre-
vistas em lei – como a proibi-
ção de usar piscinas e outras 
áreas comuns – para forçar 
o pagamento da dívida de 
morador que esteja com as 

mensalidades em atraso. Por 
unanimidade, os ministros 
consideraram inválida a regra 
do regulamento interno de 
um condomínio que impedia 
o uso das áreas comuns por 
uma moradora em razão do 
não pagamento das taxas con-
dominiais.

4) Locação temporária: Nes-
se confronto de direitos, são 
diversos os casos que deman-
dam a intervenção do Judiciá-
rio, tendo a jurisprudência do 
STJ se firmado no sentido de 
que a análise de norma con-
dominial restritiva passa pe-
los critérios de razoabilidade 
e legitimidade da medida em 
face do direito de proprieda-
de. Esse foi o entendimento 
adotado pelo ministro Luís Fe-
lipe Salomão na Quarta Tur-
ma, ao apresentar seu voto 
no processo REsp 1.819.075, 
cujo julgamento foi iniciado 
no último dia 10 de outubro 
e vai definir se um condomí-
nio residencial pode proibir a 
oferta de imóveis para aluguel 
por meio de plataformas digi-
tais, como o Airbnb. O julga-
mento foi suspenso por um 
pedido de vista do ministro 
Raul Araújo e ainda aguarda 
desfecho.

TAPETES E CAPACHOS
Na hora de escolher os tapetes e capachos para áreas 

comuns do condomínio como portaria, hall de entrada, ele-
vadores e áreas de lazer alguns critérios devem ser obser-
vados. Além de garantir as funções primordiais de higiene 
(diminuindo a quantidade de sujeira que passa para os am-
bientes internos) e segurança (sistema antiderrapante), o 
revestimento do piso também tem que atender a aspectos 
como conforto e estética. 

O embelezamento é uma questão a ser analisada uma vez 
que o tapete serve como “cartão de visitas” para o condo-
mínio e, portanto, é recomendável que sejam personaliza-
dos com o logotipo ou identidade visual própria do edifício, 
contendo seu nome. É recomendável que a pintura seja vul-
canizada, pois esse recurso faz com que a boa aparência da 
peça dure muito mais. O corte da peça deve ser preferencial-
mente deve ser feito com a tecnologia CNC (Controle Numé-
rico Computadorizado), garante maior precisão e qualidade 
à peça.

CREDIBILIDADE DE EMPRESAS
Ao contratar uma empresa prestadora de serviços o nos-

so objetivo é sempre o de que seja entregue o melhor dos re-
sultados. No entanto, na busca por orçamentos mais baixos, 
muitas vezes pode se correr o risco de negligenciar algo fun-
damental para se obter o sucesso no serviço contratado: a 
credibilidade da empresa prestadora. Por isso, é fundamen-
tal checar informações antes de contratar, o preço não pode 
ser o único critério determinante para a escolha.

Uma maneira rápida de sondar os antecedentes é bus-
car referências na internet em redes sociais em sites como o 
“Reclame Aqui” para ver comentários de usuários, além de 
quando possível entrar em contato com outros condomínios. 
Após isso, solicitar uma CDN (Certidão Negativa de Débitos); 
verificar se a empresa possui os alvarás necessários para 
operar, incluindo Vigilância Sanitária, se for o caso; checar se 
a empresa tem responsável técnico vinculado a um Conselho 
Regional de classe; observar se os colaboradores trabalham 
dentro das normas de segurança do trabalho.

COBERTURA EM POLICARBONATO
O policarbonato é um material que conquistou muitos 

adeptos, especialmente a arquitetura de condomínios, de-
vido à sua versatilidade estética e conforto proporcionadas. 
Entretanto, alguns cuidados devem ser tomados na manu-
tenção para preservar sua durabilidade com aspecto ade-
quado. É importante ressaltar que procedimentos e mate-
riais impróprios empregados na limpeza podem prejudicar e 
restringir a sua vida útil, inicialmente programada para perí-
odo de 10 a 15 anos.

A principal regra para manter a cobertura de policarbona-
to é uso abundante de água. Logo, se o seu condomínio está 
localizado em uma região que sofre com restrição hídrica 
esse talvez não seja um material adequado para o seu con-
domínio, pois não haverá condições apropriadas para se fa-
zer uma manutenção como se deve. Outras regras devem ser 
observadas: utilizar somente esponja macia com detergente 
neutro. Os produtos abrasivos como limpa-vidros estão ve-
tados, bem como esponjas ásperas, escovas e vassouras que 
podem riscar o material e torná-lo opaco.
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Carrinhos de compras: detalhes 
que fazem diferença

Administrar um condomí-
nio consiste em cuidar para 
que tudo funcione harmo-
niosamente e isso inclui des-
de as grandes responsabili-
dades – como é o caso das 
manutenções que envolvem 
equipamentos de segurança 
com importância vital para a 
estrutura do prédio – como 
também outras particula-
ridades que, por não serem 
tão urgentes e de relevância 
essencial, às vezes passam 
despercebidas e terminam 
sendo negligenciadas. 

O bom síndico, entretan-
to, precisa estar atento às ne-
cessidades do condomínio de 
uma forma global: das gran-
des às pequenas demandas. 
Um exemplo dessas é o uso 
de carrinhos de transporte 
disponíveis para o uso coleti-
vo. Eles existem para facilitar 
o transporte de encomendas, 
sacolas, bagagens e outros 
itens até os apartamentos, o 
que vem a reduzir inclusive 
o número de viagens de ele-
vador e, por consequência, 

provocando uma economia 
de energia. 

Pode parecer um mero 
detalhe, mas os carrinhos 
fazem uma grande diferença 
na rotina diária dos condomí-
nios, proporcionando maior 
praticidade aos condôminos. 
Por isso, trata-se de um inves-
timento praticamente obriga-
tório. A quantidade de carri-
nhos, todavia, dependerá de 
fatores como número de blo-
cos, número de elevadores, 
bem como a população total 
que habita o condomínio. 

Assim como qualquer ou-
tra aquisição, o síndico deve 
pesquisar pelo menos três 
orçamentos, cotando os me-
lhores preços da categoria, e 
apresentar esses valores em 
assembleia. Deve ser regis-
trado em ata o valor que for 
aprovado para o investimen-
to, bem como a quantidade 
que ficar decidida adquirir. 

Esse número deve ser um 
consenso com os moradores, 
levando em consideração 
suas necessidades, conside-

rando sempre que os carri-
nhos ocupam bastante es-
paço, então não devem ser 
adquiridos além do neces-
sário. Se o seu condomínio 
tiver mais que um prédio, é 
importante que cada um te-
nha pelo menos um desses 
equipamentos.

Uma queixa relativamente 
comum em relação aos carri-
nhos de compras é em rela-
ção à devida devolução deles 
às suas estações após o uso, 
o que por vezes não ocorre. 
Muitos moradores simples-
mente abandonam o carro 
em corredores, elevadores 
ou garagem depois que o uti-
lizam, causando transtornos 
aos vizinhos e funcionários. 

Para coibir essa prática, 
algumas estratégias podem 
ser adotadas desde a compra 
dos próprios equipamentos. 
O ideal é cada condômino ter 
cartões magnéticos ou cha-
ves com identificação de seus 
apartamentos, que permi-
tem destravar o cadeado que 
prende o carrinho na estação 

em que fica guardado. Assim, 
sempre estará identificada a 
última pessoa a fazer uso do 

carrinho e que, portanto, é 
responsável por sua devolu-
ção.

A Receita Federal não 
poderá cobrar Imposto de 
Renda (IR) de síndicos que 
têm isenção da taxa de con-
domínio. Esse foi o entendi-
mento da Primeira Turma 
do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), nesta quinta-
-feira (5), por unanimidade.

A discussão foi motivada 
pelo pedido de um advoga-
do do Rio de Janeiro, que 
tentava reverter na Justiça a 
cobrança feita pela Receita 
Federal. O advogado argu-
mentou que havia aceita-
do, em 2005, ser síndico do 
condomínio do prédio de 
seu escritório, em troca de 
não pagar condomínio, mas 
sem receber dinheiro por 
isso.

A Receita Federal, por 
sua vez, avaliou que houve 
omissão de renda, por ele 
não ter declarado o valor 
correspondente à taxa de 

condomínio. Por isso, gerou a 
cobrança do crédito e o noti-
ficou.

Inicialmente, a Justiça sus-
pendeu a cobrança, mas, de-
pois, decidiu que o advogado 
deveria pagar taxa sobre o va-
lor de condomínio do qual era 
isento. O processo chegou, 
então, ao Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região (TRF-2), 
que compreendeu que mes-
mo que a atividade envolva 
uma remuneração indireta, é 
sujeita à tributação do Impos-
to de Renda. 

O advogado recorreu ao 
STJ, afirmando ser um abuso 
cobrar imposto sobre uma 
isenção, visto que isso não 
se enquadra na definição de 
renda.

Os ministros entenderam 
que, por não se tratar de um 
valor recebido efetivamente 
e por não haver aumento de 
patrimônio, não se poderia 

cobrar imposto como rendi-
mento tributável. Embora a 
decisão tenha sido referen-
te a um caso específico, ser-
virá de base para julgamen-
tos futuros de outros casos 
semelhantes.

A União ainda pode re-
correr ao STJ e também ao 
STF para tentar modificar a 
decisão, já que esta pode 
impactar as contas públi-
cas, pois outros síndicos 
poderão pedir a devolução 
de impostos cobrados nos 
últimos cinco anos — prazo 
máximo determinado por 
lei.

Napoleão Nunes Maia, 
ministro relator da Primeira 
Turma do STJ, ratificou que 
a cota condominial é uma 
despesa imposta aos con-
dôminos, e a isenção não 
pode ser considerada rendi-
mento.

fonte Revista Exame

Síndico isento de condomínio não deve
pagar Imposto de Renda sobre valor, diz STJ
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Dicas para manter o condomínio 
com água na temporada de verão
A temporada chegou, e a 

atenção com algumas áreas 
no condomínio aumenta de-
vido à chegada de turistas 
e familiares que vem para 
a baixada curtir o calor e a 
beleza das nossas cidades: 
segurança, escalas de fun-
cionários, lixo entre outros. 
Entretanto uma das princi-
pais necessidades pode ser 
colocada em cheque se não 
for dada a devida atenção: o 
abastecimento de água dos 
prédios.

A água é essencial para o 
dia a dia de todos: para be-
ber, tomar banho, lavar uma 
louça, escovar os dentes, la-
var roupa e uma série de ou-
tras atividades! Sem água o 

condomínio fica em colapso, 
as pessoas ficam nervosas e 
o caos é instaurado. 

Por esse motivo vamos 
listar aqui 06 dicas para que 
você possa evitar esse pro-
blemão no final do ano:
1 – Tenha sempre um equi-
pamento reserva. A moto-
bomba é um equipamento 
que é dimensionado através 
de diversos fatores como a 
altura manométrica da caixa 
d’água, número de aparta-
mentos, volume dos reserva-
tórios etc. Dificilmente você 
vai conseguir um equipa-
mento reserva emprestado 
se o seu parar de funcionar. 
Essa dica vale para os prédios 
altos, que os últimos dois ou 

três andares são abastecidos 
por sistemas de pressão – na 
realidade da Baixada Santis-
ta, poucos condomínios que 
usam esse tipo de sistema 
tem equipamento sobressa-
lente.
2 – Não fique com equipa-
mento quebrado no condo-
mínio. Muitas vezes um vaza-
mento no selo mecânico ou 
um barulho um pouco mais 
alto nos motores são ignora-
dos e isso pode causar a que-
bra inesperadamente, inclu-
sive chegando a inviabilizar a 
manutenção. A hora de fazer 
a manutenção é o momento 
em que o primeiro sinal de 
anomalia foi detectado
3 – Tenha quadros de aciona-

mentos modernos. Hoje exis-
te tecnologia para inversão 
das bombas caso uma apre-
sente defeito, proteção de 
queima dos motores, avisos 
antes de faltar água, contro-
le do nível dos reservatórios 
e outras inúmeras funções. 
São sistemas personalizáveis, 
que vão de encontro com a 
necessidade de cada projeto. 
Investir no acionamento das 
bombas é garantir tranquili-
dade para todos os morado-
res
4 – Prevenir é melhor do que 
remediar. Tenha sempre uma 
empresa de manutenção pre-
ventiva para esses equipa-
mentos. Nas inspeções, que 
devem ser mensais, podem 

ser detectados problemas 
antes mesmo de eles ocor-
rerem e isso vão diminuir as 
quantidades de ocorrências 
em emergência.
5 – Tenha uma empresa con-
tratada para prestar serviços 
emergenciais. Mesmo tendo 
tudo em dia máquinas po-
dem falhar – e falham. Com 
o aumento do uso das moto-
bombas tanto pelo consumo 
devido a estação como pelo 
maior número de moradores 
na temporada, aumenta a 
chance de quebra. Isso pode 
acontecer qualquer dia e 
qualquer hora, por isso tenha 
alguém que garanta o atendi-
mento emergencial 24h para 
minimizar os problemas.

Marcelo Garcia*
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MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
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CASMAR 
Tel.:(13) 9.9774.1018 -  Veja anúncio na página 3

BENAZZI Engenharia
Tel.:(13) 3349.8277 -  Veja anúncio na página 3

RÁDIO COMUNICAÇÃO

ENGECON Engenharia e Construção
Tel.: (13) 3234.5919 - Veja anúncio na capa

ZAIT Serviços
Tel.: (13) 3251.1592 - Veja anúncio na Capa do CLASSI

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ALFARO Engenharia
Tel.:(13) 3251.6088 - Veja anúncio na página 7

PARA-RAIOS

MATERIAL DE LIMPEZA
ENGETELLES Engenharia e Construção
Tel.:(13) 3394.4000 - Veja anúncio na página 3

FONSECA MELO
Tel.: (13) 3237.0011 - Veja anúncio na página 3

PISCINAS

AFORMA Construções
Tel.:(13) 3018.0090 - Veja anúncio na página 3

ALFARO Engenharia
Tel.:(13) 3251.6088 -  Veja anúncio na página 7

REFORMAS E LAUDOS

CITEL Montagens elétricas
Tel.:(13) 3224.1400 -  Veja anúncio na página 7

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REFORMAS E LAUDOS

MD ANTENAS
Tel.: (13) 3227.5951 - Veja anúncio na página 3

ELÉTRICA GUAIBE
Tel.: (13) 3011.9699 - Veja anúncio na CAPA

PORTÕES AUTOMÁTICOS

SULIVAN
Tel.: (13) 32227.5756 - Veja anúncio na página 11
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Síndico também ri!

TRATA PISO
Tel.: (13) 3239.7968 - Veja anúncio na página 3

SERRALHERIA

VISTORIA AÉREA

REFORMAS E LAUDOS

SANVICON
Tel.: (13) 3019.3916 - Veja anúncio na página 3

PROJEXE Engenharia
Tel.: (13) 3227.9068 -  Veja anúncio na página 3

TRATAMENTO DE PISO

Cara de pau
Em uma fábrica de doces no interior, o pro-
prietário chega e vê um dos seus funcionári-
os deitado na rede, durante o expediente. O 
patrão, enfurecido, logo diz:
– Por acaso o senhor não sabe que a pre-
guiça é um dos sete pecados capitais?
O funcionário prontamente respondeu:
– Claro que sei, assim como a inveja, não é 
mesmo?

ah meu deus!
No zoológico, um canguru vivia fugindo do 
cercado. Os tratadores sabiam que ele pula-
va alto e construíram uma cerca de 3 metros. 
Não adiantou, porque o canguru sempre fu-
gia. Então, ergueram uma cerca de 6 metros. 
E ele saiu de novo.
Quando a cerca já estava com 12 metros, 
o camelo do cercado vizinho perguntou ao 
canguru:
– Até que altura você acha que eles vão?
O canguru respondeu:
– Mais de 300, a menos que alguém tranque 
o portão à noite.

Não eNteNdi...
Um milionário, um executivo e um bêbado 
estão num bar e pedem um chope. Quando a 
bebida chega, percebem
que há uma mosca em cada tulipa. O milion-
ário pede ao barman que traga outro chope. 
O executivo derrama só o suficiente para se 
livrar da mosca e engole o restante.
Já o bêbado enfia a mão no chope, pega a 
mosca pelas asas e grita: – Cospe! Cospe! 

toma
O diretor da empresa pergunta ao novo fun-
cionário:
– O contador já lhe disse qual é sua tarefa?
– Sim. Acordá-lo quando eu perceber que o 
senhor está vindo.

Ô loCo meu
Após um check-up, um médico pergunta ao 
paciente:
– Há alguma coisa que queira discutir comi-
go?
– Bem – disse o paciente –, eu gostaria de 
fazer uma vasectomia.
– É uma decisão importante. Já conversou a 
respeito disso com a sua família?
– Sim, fizemos uma votação… e o resultado 
foi favorável: 15 contra 2.
eNvelope redoNdo
   E aquela secretária loira e gostosa ligando 
para a papelaria:
- Vocês têm envelope redondo?
- Envelope redondo?
- Sim! É para enviar uma circular

Xiiiiiiiiiii
-Sabe por que não Africa não tem Globo Es-
porte
-Não por que?
-Porque lá não tem horário de almoço

e o vovÔ?
O netinho de 5 anos chega na casa da avó 
e pergunta: - Vovó, porque que na calça-
da da casa da senhora tá cheio de livros, 
revistas rasgadas, rádios e umas cadei-
ras quebradas? A avó responde: - Ah meu 
netinho é que a vovó tá fazendo uma fax-
ina geral aqui em casa e tô tirando dessa 
casa tudo o que é VELHO, IMPRESTÁVEL 
e que SÓ OCUPA ESPAÇO. Já estou quase 
acabando, só falta a sala. O netinho estica 
o pescoço pelo corredor e enxerga o avô 
roncando no sofá da sala. Olha novamente 
para a avó e pergunta baixinho:- Mas e 
onde o vovô vai morar?
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segurança

Você já parou para pensar 
se realmente tem um apar-
tamento seguro ou acha que 
apenas a segurança no con-
domínio é o suficiente contra 
os ladrões?

Falsos visitantes, quadri-
lhas especializadas, golpe do 
aluguel de imóvel como facha-
da, verdadeiros “homens-ara-
nha” mostram todos os dias 
que os bandidos não dormem 
no ponto, quando o assunto é 
a criatividade para roubar.

Dentro de cada aparta-
mento, no entanto, com os 
moradores a história é dife-
rente. A maioria esquece que 
a segurança em condomínio 
depende de atitudes preven-
tivas de cada um e deixa de 
lado ações estratégicas contra 
a criminalidade dentro da pró-
pria casa.

Mas ter um apartamento 
seguro, que dificulte o aces-
so a quem porventura consi-
ga passar pela segurança do 
condomínio, não é tão difícil 
assim. Então, o que fazer para 
ter um apartamento seguro de 
verdade? Pequenas mudanças 
de hábitos e a aquisição de 
equipamentos já podem fazer 
uma grande diferença. O im-
portante é a participação de 
toda a família para manter o 
apartamento seguro sempre.

OLHO MÁGICO
1 – Um dos itens de segurança 
mais antigos do mundo preci-
sa estar modernizado para ser 
realmente eficiente. Substitua 
o olho mágico tradicional por 
um 180º ou de preferência um 

Dez dicas para deixar seu apartamento 
mais seguro no final de ano e férias

digital – e não deixe de usá-los 
em cada porta externa. A en-
trada só deve ser permitida se 
você reconhecer quem está 
do outro lado e sua visita tiver 
sido devidamente anunciada e 
autorizada.

PORTAS E JANELAS
DEVEM SER
REFORÇADAS

2 – Portas e janelas reforça-
das são fundamentais para 
um apartamento seguro. Há 
vários modelos no mercado, 
blindadas, anti-arrombamen-
to, com ferro, aço e outros 
materiais.
3 – As trancas e travas também 
são necessárias em portas e 
janelas – mesmo nos andares 
altos. Além das tradicionais 
grades chumbadas na pare-
de, venezianas e dobradiças 
reforçadas e vidro temperado 
também são boas opções para 
evitar invasões.
4 – Para um apartamento se-
guro, o ideal são fechaduras 
de segurança, entre as mecâ-
nicas – com três, quatro ou 
cinco travas – eletrônicas ou 
digitais. As travas avulsas tam-
bém são interessantes, inclusi-
ve para as janelas basculantes.

Fique esperto: De acordo 
com os especialistas, os assal-
tantes precisam arrombar ou 
derrubar uma porta ou janela 
em, no máximo, dois minu-
tos para dar continuidade ao 
assalto. Geralmente, eles só 
tentam por mais tempo quan-
do têm certeza de que não há 
ninguém em casa ou por per-
to. Por isso, quanto maior o 

grau de dificuldade, melhor.

ALARMES E SISTEMAS
DE SEGURANÇA
AUTOMATIZADOS

5 – Um apartamento seguro 
deve ter um sistema de alar-
me interno, ligado diretamen-
te à portaria ou à central de 
monitoramento. Além disso, 
é importante ter também dis-
positivos remotos para essa 
comunicação, como aplicativo 
no celular.
6 – Os kits de smart home 
são boas opções para quem 
quer um reforço à segurança 
do condomínio. As câmeras 
conectadas permitem o moni-
toramento exclusivo do mora-
dor pelo smartphone mesmo 
quando não há ninguém em 
casa, como nas festas de fim 
de ano e no Carnaval.

ISOLAMENTO
DOS AMBIENTES

7 – Uma medida pouco conhe-
cida, mas bastante eficiente é 
isolar os cômodos durante 
a noite ou quando o aparta-
mento estiver vazio. Para isso, 
basta trancar todas as portas 
intermediárias – que também 
podem ter trancas reforçadas 
ou travas especiais.

COMUNICAÇÃO
EFICIENTE

8 – Um apartamento seguro 
também depende de um ca-
nal de comunicação eficiente. 
Telefone fixo, celulares e inter-
fones devem estar sempre em 
bom estado de funcionamen-
to.
9 – Mas crie também canais 
alternativos para falar com a 

portaria, vizinhos e a família, 
através de aplicativos como o 
WhatsApp, por exemplo. Uma 
boa ideia é criar um grupo de 
emergência, onde todos rece-
bem a mesma mensagem ao 
mesmo tempo.
10 – Outra dica é criar códigos 
de emergência que descre-
vam determinadas situações 
previamente definidas. Assim 
é possível enviar mensagens 
codificadas de forma que ou-
tras pessoas acionem a segu-
rança.

Mantendo seu apartamen-
to seguro você estará minimi-
zando a vulnerabilidade dos 
seus bens e da sua família. 
O principal é entender que a 
prevenção é a melhor forma 
de manter a segurança no 
condomínio, e que a participa-
ção de todos é fundamental.

Mais um ano que passou! Um ano ainda de muitas dificuldades, com 
situações que nós, brasileiros, mais uma vez tivemos que vencer. Vencer 
sim, pois somos um povo aguerrido, de força que supera qualquer barrei-
ra. 2019 foi um ano de promessas, de governos novos, mas também de 
verdades que a cada dia chegaram para nós. 

Nós do Jornal do Síndico, enfrentamos todas as dificuldades possíveis 
e imagináveis, mas também entendemos que todas as dificuldades nos 
trazem ensinamentos, apontam que nós nunca devemos desistir, temos 
que ser resilientes e persistentes. 

Acompanhamos de perto também as dificuldades enfrentadas pelos 
síndicos Brasil afora, uma vez que com a crise e o desemprego até os 
condomínios sofreram. E uma vez síndico, este teve que se esforçar mais 
para administrar, para ouvir seus condôminos e para acertos na adminis-
tração. Vimos também que novas tecnologias surgiram, surgiram tam-
bém ferramentas que facilitam a vida do síndico e dos seus condôminos. 
Vimos que apesar da crise, nossos condomínios continuaram comprando 
produtos e serviços, e, em muitos casos, vimos que com as dificuldades 
os síndicos também tiveram aprendizado na economia, na contenção de 
gastos, na mediação de conflitos e na solução de problemas.

É com a mensagem de positivismo, de garra, aprendizado, resiliência e 
fé que a equipe do Jornal do Síndico deseja a todos um FELIZ NATAL e UM 
2020 CHEIO DE FELICIDADES!!

Feliz         tudo!


