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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.

A missão primordial do 
síndico, como sabemos, sem-
pre foi e sempre será a de ze-
lar pelas boas práticas admi-
nistrativas em prol do que for 
melhor para o condomínio. 
Por isso é necessário frisar 
que essa não é uma tarefa 
fácil, nem tampouco simples, 
mas que precisa ser desem-
penhada com responsabili-
dade e, principalmente, com 
transparência. 

A situação financeira da 
maioria dos condomínios bra-
sileiros é algo limitado. A dife-
rença entre o que entra na re-
ceita e o que sai nas despesas 
é mínima. Isso quando não se 
fica no zero a zero ou, pior, há 
a inversão da balança e o caixa 
fica no vermelho. E é devido 

a essa fragilidade financeira 
que o cuidado com os serviços 
contratados deve ser alto. 

A pessoa que se propõe a 
ser síndica deve estar dispos-
ta a gastar energia buscando 
sempre as melhores alter-
nativas para o condomínio, 
tentando – obviamente – nas 
melhores circunstâncias, aliar 
qualidade e preços razoáveis, 
em um equilíbrio que se ade-
que às necessidades do cole-
tivo. 

O síndico que não busca is-
so está falhando em seu papel 
e não está desempenhando 
adequadamente o seu papel 
de defensor dos interesses 
do condomínio. Em alguns 
casos, ele pode estar, inclusi-
ve, jogando contra o próprio 

condomínio e causando um 
desequilíbrio financeiro ao 
contratar serviços sem calcu-
lar o real impacto deles nas 
finanças. 

Síndicos assim, relapsos ou 
deliberadamente desonestos, 
que contratam serviços com 
sobrepreço, podem ser con-
denados na Justiça a recom-
pensar o condomínio por seus 
maus atos administrativos. 
Nossa matéria na seção de 
“Legislação” traz um exemplo 
de ex-síndico condenado a 
pagar ressarcimento que ilus-
tra a situação e faz um alerta 
para as más práticas adminis-
trativas. 

Essa e outras matérias 
quentinhas você encontra na 
nossa edição de outubro do 

Síndico: antes de tudo um fiel defensor
dos interesses do condomínio

        98163.0029
           3234.0381

www.jornaldosindico.com.br

baixadasantista@
jornaldosindico.com.br

Diretor Honorário
Mário Albino da Mata

Gerente de Marketing
Miliná P J da Mata

Assessoria Jurídica
Dr. Paulo Ferraz de Arruda Jr.

Redação e Editoração
Célio Ricardo Silva da Costa 

Comunicação - ME
Célio Costa - Mtb. 66.890

Departamento de Criação
 João Magá

Calaboradores
Jornalista Cecília Lima

Impressão
Mar Mar Gráfica e Editora Ltda

Rua da Constituição, 590
Vila Mathias - Santos/SP

CEP 11015-472
CNPJ 02.903.330/0001-12

M.A. ARTE & COMUNICAÇÃO é
autorizada pela Publik Editora Ltda

para uso da marca

Arcaju/SE - 79 3262.3520
roberto@jornaldosindico.com.br

Araraquara/SP - 16 996.34371
7.000 Exemplares

edilasio@jornaldosindico.com.br

Baixada Santista/SP - 13 3251.7906
13.500 Exemplares

baixadasantista@jornaldosindico.com.br

Belo Horizonte/MG - 31 3337.6030
17.500 Exemplares

belohorizonte@jornaldosindico.com.br

Campinas/SP - 19 3233.1652
8.000 Exemplares

campinas@jornaldosindico.com.br

Curitiba/PR - 41 3029.9802
8.000 Exemplares

curitiba@jornaldosindico.com.br

Fortaleza/CE - 85 3214-4972
6.000 Exemplares

fortaleza@jornaldosindico.com.br

Niterói/RJ - 21 2622.5312
5.000 Exemplares

niteroi@jornaldosindico.com.br

Recife/PE - 81 3053.9894
10.000 Exemplares

recife@jornaldosindico.com.br

Rio de Janeiro/RJ - 21 2210.2902
20.000 Exemplares

riodejaneiro@jornaldosindico.com.br

Salvador/BA - 71 0000.0000
8.000 Exemplares

salvador@jornaldosindico.com.br

São Paulo/SP - 11 5572.5250
20.000 Exemplares

livia@jornaldosindico.com.br

BAIXADA SANTISTA

Publicação Mensal Gratuita
Circulação em Santos,

São Vicente, Praia Grande,
Guarujá, Bertioga e Cubatão

outubro - 2019
www.jornaldosindico.com.br/baixadasantista

Página 2

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 pessoa que 
se propõe a ser 

síndica deve estar 
disposta a gastar 

energia buscando 
sempre as melhores 
alternativas para o 

condomínio, tentando 
nas melhores 

circunstâncias, 
aliar qualidade e 
preços razoáveis, 
em um equilíbrio 
que se adeque às 
necessidades do 

coletivo

“
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AGO/19

STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRA-
VO EM RECURSO ESPECIAL AgInt no 
AREsp 1106529 SP 2017/0119556-4 
(STJ)
Jurisprudência•Data de publicação: 
28/02/2018
Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRA-
VO EM RECURSO ESPECIAL. CONDO-
MÍNIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULI-
DADE DE CLÁUSULA DA CONVENÇÃO 
DE CONDOMÍNIO. CRITÉRIO DE DIVI-
SÃO DE DESPESAS. AGRAVO INTER-
NO NÃO PROVIDO. 1. A observância do critério de rateio das 
despesas condominiais expresso na convenção condominial 
é obrigatória, em especial quando se trata do critério previsto 
em lei como regra geral. Precedentes. 2. Agravo interno não 
provido.

STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1677737 RJ 2015/0315365-
1 (STJ)
Jurisprudência•Data de publicação: 29/06/2018
Ementa: RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL. CONDO-
MÍNIO HORIZONTAL. SHOPPING CENTER. AÇÃO ANULA-
TÓRIA DE ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA E DE CON-
VENÇÕES DE CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO DE PARTES 
DE ÁREA COMUM. 1. Recursos especiais oriundos de ação 
anulatória de escrituras públicas de compra e venda e de con-
venções de condomínio, que atribuíram a determinado condô-
mino o uso exclusivo de partes de áreas comuns de shopping 
center. 2. RECURSO ESPECIAL DOS CONDOMÍNIOS DE-
MANDADOS: 2.1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que 
a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão 
colegiado sana eventual violação do art. 557 do CPC/1973. 2.2. 
A ausência de previsão de sustentação oral no julgamento do 
agravo regimental (interno) não viola do princípio da ampla de-
fesa, ante a possibilidade de apresentação de memoriais pela 
parte interessada. Precedentes. 2.3. Ausência de prequestio-
namento dos demais dispositivos apontados como violados, 
mesmo com a oposição de embargos de declaração. Incidên-
cia do óbice da Súmula 211/STJ. 2.4. Alegação da existência 
de litisconsórcio passivo necessário que esbarra no óbice da 
Súmula 211/STJ, pois tal tese, bem como a disposição do art. 
47 do CPC/73, não foram analisados pelo Tribunal de origem. 
2.5. Acórdão recorrido em consonância com o entendimento 
do STJ no sentido de que compete ao síndico do condomínio 
promover a defesa dos interesses comuns dos condôminos. 3. 
RECURSO ESPECIAL DA AMERICAN MIX PLANEJAMENTO 
LTDA - EPP. 3.1. Diversas particularidades distinguem o con-
domínio horizontal em shopping center do seu modelo jurídi-
co tradicional. 3.2. O adquirente da loja em shopping center, 
apesar de proprietário de uma unidade autônoma, poderá so-
frer restrições, desde que contratualmente acertadas, ao seu 
direito de condômino. 3.3. A cláusula prevista em convenção 
de condomínio de shopping center, permitindo a alguns condô-
minos (lojistas) o uso, gozo e fruição de áreas comuns, não é, 
em regra, nula, pois aqueles exercem, apenas relativamente...
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Ameaçar em rede virtual 
gera consequências 
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cotidiano

Durante uma discussão, às 
vezes no calor do momento, 
falam-se coisas sem pensar: 
ofensas, insultos, palavras 
negativas que provavelmente 
não seriam ditas em uma con-
versa em que ambas as par-
tes estivessem em seu estado 
normal de humor. 

Contudo, mesmo se fala-
das sem muito planejamento 
ou ainda sem o real intuito 
de concretizá-las, as amea-
ças constituem um tipo mais 
grade de agravo. Isso porque 
ameaçar é anunciar previa-
mente que se fará o mal a uma 
determinada pessoa. Há impli-
cações jurídicas decorrentes 
desse ato.

Está definido no nosso Có-
digo Penal: “ameaçar alguém, 
por palavra, escrito ou gesto, 
ou qualquer outro meio sim-
bólico, de causar-lhe mal in-
justo e grave: pena - detenção, 
de um a seis meses, ou multa”.

Sabe aquela discussão pela 
internet, em que os ânimos 
estão alterados, todo mundo 
fala de mais, e acaba com al-
guma das partes ameaçando 
a outra - seja de partir para 
agressão física ou de causar 
prejuízos de outra ordem? 

Esse tipo de bate-boca não 
é incomum de se ver, infeliz-
mente, e, com a popularização 
da internet, surgiu um cenário 
a mais para esses embates: as 
redes sociais. No entanto, é 
importante ressaltar que aqui-
lo que é dito no mundo virtu-
al é válido no mundo real, e 
pode ter suas consequências. 

É o que explica o advoga-

do Victor Duarte. “As pessoas 
têm uma ideia equivocada que 
aquilo que é dito em um am-
biente virtual está totalmente 
desconectado da vida real e 
isso não é verdade”, pontua. 

Ele acrescenta exemplos 
do cotidiano: “aplicativos de 
conversa como o Whatsapp 
fazem parte da rotina da maio-
ria dos brasileiros, inclusive no 
âmbito dos condomínios, faci-
litando muitas tarefas. O pro-
blema é quando esse meio de 
comunicação serve de veículo 
para insultos”, afirma Duarte. 

Não há proibição quanto 
aos “grupos de condomínio” 
no aplicativo, eles podem exis-

tir, mas não podem ter sua fi-
nalidade desvirtuada – que é 
a de repassar informes. “Caso 
venha a ocorrer alguma briga 
com ameaças em um desses 
grupos ou mesmo em conver-

sas privadas, é possível que 
os registros de tela (prints) 
sirvam de provas, o mesmo 
se aplica a áudios”, orienta o 
advogado.

O ideal é que esses grupos 
– quando existirem – restrin-
jam sua atividade apenas ao 
comunicado de informações 
pertinentes ao cotidiano do 
condomínio, sendo vetado 
assuntos de ordem particular 
ou de natureza política, por 
exemplo.
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A responsabilização 
tributária nos 
condomínios edilícios 

artigo

Você sabia que aproximadamente 80% dos tumores são 
descobertos pelas próprias mulheres através do toque?

O diagnóstico precoce, ainda é a maior arma para diminui-
ção da mortalidade pelo câncer de mama.

Independente da idade, todas as mulheres devem conhecer 
seu corpo para saber o que é e o que não é normal em suas 
mamas.

A mulher precisa se observar para estar atenta a qual-
quer mudança no seio como lesão na pele que não cicatriza; 
mudança na textura da pele; afundamento, endurecimento 
ou enrugamento da pele; tumor na pele; alteração no tama-
nho (assimetria); inversão ou mudança no formato do mami-
lo; vermelhidão, mama quente ou inchaço; crescimento das 
veias; e secreção saindo de um dos mamilos.

Observe os dois seios com os braços abaixados, depois co-
loque as mãos na cintura e faça força, em seguida coloque as 
mãos atrás da cabeça. Veja se há algo fora do comum com 
eles.

Verifique se ocorre achatamento, saliência, enrugamento, 
vermelhidão, aspereza ou sensação de dureza.

Observe o tamanho, posição e forma do mamilo, pressio-
ne-o levemente e veja se sai alguma secreção. 

Com a pele ensaboada, eleve o braço direito e pressione 
suavemente a mama com os dedos da mão esquerda, fazendo 
uma espiral da axila até o mamilo.

Observe a presença de nódulos ou endurecimento.
Faça o mesmo com a mama esquerda. . Coloque um dos 

braços atrás da cabeça e com a outra mão apalpe levemente 
a mama em formato espiral, da axila ao mamilo. Observe en-
grossamento ou pequenas protuberâncias na pele.

Lembre-se: você deve ser protagonista de sua saúde, exija 
seus exames se notar algo diferente, mesmo que seu médico 
acredite que não seja um caso de câncer.

O autoexame das mamas não substitui o exame médico! 
Quando o câncer de mama tem sintomas visíveis, ele já está 
mais avançado!

Outubro rosa: 
como fazer
o autoexame 
da mama

*Joan Montecalvo
Eichemberger Silva

Apesar de ter CNPJ (Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica), os 
condomínios não são considerados 
como pessoa física ou jurídica pe-
rante a lei, configura-se em anôma-
la. Ou seja, constituem entidades 
com muitas das características das 
pessoas jurídicas, mas que não che-
gam a ganhar a sua personalidade.

No caso dos Condomínios Edi-
lícios, possuem como o objetivo 
exclusivo cuidado dos interesses 
comuns dos coproprietários. Então, 
não há benefícios. Para que se en-
quadre em Simples Nacional, Lucro 
Presumido ou Lucro Real, a pessoa 
jurídica precisa gerar algum tipo de 
renda. Apesar disso, ainda preci-
sam pagar certos impostos.

Como qualquer outra empresa, 
os condomínios, possuem as mes-
mas regras e deveres para com o 
fisco. De acordo com o CTN (Código 
Tributário Nacional) para que haja 
a configuração de um sujeito pas-
sivo tributário, precisa ter previsão 
legal, nesse sentido, se houver, in-
depende daquele sujeito ter ou não 
capacidade civil ou personalidade 
jurídica.

A organização financeira é cru-
cial para uma boa gestão na vida de 
qualquer cidadão, mas principal-
mente quando se trata de condo-
mínios, já que em alguns casos os 
síndicos podem servir de substituto 
tributário. 

Para que se possa falar em 
substituto tributário, precisa-se 
entender o que vem a ser a respon-
sabilização tributária, significa dizer 
que, existe um instituto formado 
pela lei que tem a função de trans-
ferir a obrigação do recolhimento 
do tributo de um indivíduo a ter-
ceiros, ou seja, para terceira pessoa 
que tenha uma relação direta com 
o fato tributário que deu a incidên-
cia da obrigação. 

O que ocorre de fato é que o 
contribuinte individual teria a obri-
gação de recolher o tributo, no en-
tanto, a lei transfere para outra pes-
soa que tenha uma relação direta 
com o fato tributário, o síndico.

Uma vez que o síndico é o re-
presentante do condomínio, possui 
a obrigatoriedade de reter alguns 
valores, pois, se não repassado ao 
erário público, configura-se impro-
bidade, podendo ocorrer à respon-

sabilização civil e criminal. Daí a 
importância do síndico estar bem 
amparado, de pessoas capazes de 
auxilia-lo e que possuam conheci-
mento jurídico. 

A administração de condomí-
nios vem ficando cada vez mais 
profissional ao longo do tempo. Em 
decorrência disso, o planejamento 
tributário tem a finalidade de ge-
renciar o pagamento de tributos. 
Isso implica em obstar o desgaste 
financeiro, tal como infrações, mul-
tas e etc. 

Equipara-se a gestão condomi-
nial a empresas, e o planejamento 
é imprescindível, pois o ideal é evi-
tar as ações de repetição do indébi-
to, muitas vezes pedindo pro fisco 
devolver aquele valor que foi pago 
indevidamente. 

Vejamos alguns tributos que 
vale se atentar: FGTS (Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Serviço), o re-
colhimento, é no percentual de 8%, 
em cima do valor da remuneração 
do funcionário, o PIS (Programa de 
Integração Social) vale 1% à folha 
de salário, deve recolher esse até o 
dia 25 do mês subsequente do fato 
gerador, o INSS (Instituto Nacional 
do Seguro Social), equivale em tor-
no de 20% em cima da remunera-
ção do funcionário. 

Por se tratar de uma entidade 
que não gera renda, os condomí-
nios não precisam declarar Imposto 
de Renda. Entretanto, condomínios 
contratantes precisam realizar o Im-
posto de Renda de Pessoa Física, va-
lendo-se do salário de síndico e dos 
demais profissionais contratados. 
Não sendo necessário informar os 
valores pagos com taxa de condo-
mínio, assim como o IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano). 

No caso de remuneração do 
síndico, na declaração de Impos-
to de Renda deve constar como 
“outras receitas”, e se ultrapassar 

o valor de R$ 6.000,00 (seis mil re-
ais) anuais, deverá ser declarada 
via DIRF (Declaração do Imposto de 
Renda Retido na Fonte).

Em alguns casos a colocação 
dos condomínios edilícios como 
responsáveis tributários, como su-
jeição inclusive a obrigações aces-
sórias, tais como a inscrição do 
cadastro mobiliário municipal, e a 
entrega de declarações de cunho 
econômico-fiscal.

A maioria das legislações silen-
cia sobre a possibilidade de ampliar 
o controle e o pagamento do ISSQN 
(Imposto Sobre Serviços de Qual-
quer Natureza). E é sabido que os 
condomínios edilícios são consumi-
dores de serviços que por sua vez 
nem sempre são adequadamente 
registrados em documentos fiscais, 
a exemplo do que ocorre com as 
pessoas físicas. 

O STJ (Superior Tribunal de Jus-
tiça) tem endossado essa posição 
legal, ao separar a necessidade de 
personalidade jurídica da possibi-
lidade de o condomínio edilício fi-
gurar como contribuinte, caso a lei 
assim o determine. 

Assim a lei do Município deve 
especificar, e incluir expressamente 
os condomínios edilícios no rol de 
contribuintes responsáveis. E sobre 
as obrigações acessórias a solução 
vai depender de como a legislação 
tributária municipal trata a questão. 

Dessa forma, devem os condo-
mínios se atentar para a necessida-
de de planejamento tributário, ge-
renciando o pagamento de tributos 
e evitando o desgaste financeiro, 
com a incidência de infrações, mul-
tas e etc.

*Joan Montecalvo Eichem-
berger Silva - Advogado Especia-
lizado na Área Condominial. Te-
lefone 13 3327.4811 - Whatsapp 
99706.8061
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Quem ocupa ou já ocu-
pou o cargo de síndico sabe o 
quão difícil é conseguir reunir 
os condôminos para assem-
bleias. Nos melhores cenários, 
a frequência gira em torno de 
25%, ou seja, apenas ¼ do to-
tal. A dificuldade se torna ain-
da mais sensível em condomí-
nios com vários blocos, em que 
o número de unidades alcança 
a marca de centenas: 500, 700, 
900...

Hoje em dia, há os residen-
ciais até com mais de mil unida-
des! Na prática, já se sabe que 
é inviável reunir tantos repre-
sentantes em uma assembleia 
presencial. Apesar disso, o 
modelo de votação que regula 
toda a administração interna 
é ainda voltado para uma rea-
lidade nos moldes de tempos 
passados, com condomínios 
menos populosos e quando as 
pessoas tinham outro ritmo de 
vida. 

Atualmente, pouca gente 

se dispõe a participar das reu-
niões de condomínio por falta 
de tempo e por levarem uma 
rotina incompatível com os 
horários e condições em que 
geralmente as assembleias são 
realizadas, o que constitui mais 
um fator de afastamento e di-
minuição do público. Além dis-
so, podemos ressaltar que a fal-
ta de objetividade das pautas 
em reuniões muitas vezes mal 
conduzidas, às vezes, também 
ajudam a repelir as pessoas. 

Nesse contexto – e sabendo 
que algumas ações necessitam 
de quórum mínimo para serem 
aprovadas (podendo variar de 
maioria simples, 2/3 ou unani-
midade) – os síndicos de todo 
o país têm um problema sério 
para resolver. Visando à resolu-
ção dessa questão, a senadora 
Soraya Thronicke apresentou 
o projeto de Lei nº 548/2019, 
o qual foi votado pela pela Co-
missão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ) no dia 15 de 

agosto
O texto em questão altera 

o Código Civil abrindo a possi-
bilidade da votação em assem-
bleia por meio eletrônico, sem 
a necessidade do voto presen-
cial na reunião condominial. 
De acordo com a proposta: 
“quando o quórum especial 
acaso exigido pela lei não for 

alcançado nas convocações 
presenciais, a correspondente 
deliberação poderá ser toma-
da posteriormente, mediante 
votação eletrônica dos condô-
minos, em segmento virtual da 
reunião”.

O projeto detalha, ainda, 
a necessidade de que os con-
domínios ofereçam para tal 

intento uma plataforma válida 
na qual esteja disponível a ata 
completa da assembleia reali-
zada e onde cada condômino 
só possa ter seu voto validado 
uma única vez e possua espaço 
para expressar a justificativa 
de escolha. Após aprovação na 
CCJ, o PL seguirá para a Câmara 
dos Deputados.

Mensalmente, as despesas 
coletivas do condomínio são 
somadas, divididas por todos 
e transformadas nas taxas pa-
gas pelas unidades. Esse valor 
pode flutuar de acordo com al-
guns custos que não são fixos 
e dependem do consumo de-
mandado naquele mês. 

Por isso, muitas vezes sem 
saber, um dinheiro precioso 
pode estar – literalmente – 
escoando pelo ralo. É que a 
conta de água do condomínio 
é responsável por uma impor-
tante fatia dos gastos e, se há 
um descontrole no consumo, 
os valores podem surpreender 
no fim do mês! Visando a um 
maior controle de gastos e uso 
racional dos recursos financei-
ros, algumas medidas podem 
ser tomadas. Confira dicas:
1) Consertar vazamentos: nem 

sempre eles estão visíveis e su-
ficientemente expostos. Lem-
bre-se que paredes molhadas 
ou mofadas, por exemplo, tam-
bém são indícios de que algo 
não está normal. Um vazamen-
to, por menor que seja, com o 

passar dos dias e meses causa 
um grande estrago na conta de 
água. 
2) Torneira que pinga: ela pode 
parecer inofensiva, mas de pin-
go em pingo, pode trazer gran-
des prejuízos. O melhor a se 

fazer é a troca da peça por uma 
nova, mesmo que isso requeira 
um investimento. Essa despesa 
se mostrará mais vantajosa que 
o prejuízo, em longo prazo, na 
perda de água. Sem contar com 
o desperdício ao meio ambien-
te.  
3) Utilizar água pluvial: muitos 
condomínios já usam é essa 
estratégia com sucesso e desti-
nam a água da chuva para vá-
rios usos, desde regar o jardim 
à limpeza de áreas comuns. 
Assim, poupam-se litros e litros 
de água tratada que sairia das 
torneiras.
4) Individualizar hidrômetros: 
os prédios mais novos já estão 
sendo entregues assim, porém 
os edifícios mais antigos ainda 
costumam ter uma conta de 
água coletiva que é paga em-
butida no valor do condomínio. 

Essa modalidade de cobrança 
está em desuso, pois além de 
não estimar exatamente o con-
sumo de cada unidade, ela es-
timula o desperdício, uma  vez 
que o morador não percebe o 
impacto dos seus atos no fim 
do mês.
5) Conscientizar condôminos: 
nenhuma das medidas men-
cionadas será efetiva se, ao fre-
quentarem os espaços coleti-
vos, os moradores não fizerem 
um uso racional da água, seja 
durante sua festa, churrasco, 
atividade física ou qualquer 
outro momento. Portanto, é 
fundamental levar informação 
a esse público e o síndico pode 
fazer isso usando os murais do 
condomínio, elevador e outros 
meios de comunicação interna 
para disseminar mensagens so-
licitando a economia de água.

Uso racional da água deve ser um objetivo do síndico e moradores
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cotidiano

Se formos falar de uma ma-
neira abrangente a principal 
missão do síndico é defender 
os interesses do condomínio. 
Ele deve desempenhar essa 
função tal qual fosse a sua 
própria casa – como de fato o 
é, em última instância – e isso 
significa zelar não apenas pela 
honestidade e transparên-
cia, mas também pela busca 
por economia, lucratividade 
e tudo o que for mais salutar 
para a coletividade. 

Isso se aplica, sobrema-
neira, ao que diz respeito às 
aquisições de bens e serviços: 
não é interessante adquirir 
um produto excelente, mas 
excessivamente caro e, ao 
mesmo tempo, está longe do 
ideal optar por um produto 
ruim observando apenas e 
unicamente o preço baixo. O 
bom gesto deve procurar unir 
sempre o máximo de eficiên-
cia com a razoabilidade do 
preço, ou seja, o melhor ne-

Ex-síndico terá de ressarcir condomínio 
por contratar serviços com sobrepreço

gócio será fechado sob o pris-
ma do custo-benefício. 

Na administração pública 
há mecanismos legais, como 
licitações e outras estratégias, 
para regulamentar esse equi-
líbrio. Porém, na esfera priva-
da, carecemos de bases regu-
ladoras e fiscalizatórias nesse 
sentido – havendo apenas o 
Conselho fiscal, que nem todo 
condomínio possui – e o que 
deve prevalecer é o bom sen-
so, além da honestidade de 
cada um.

O fato é que, nessas la-
cunas deixadas pela falta 
de rigor fiscalizatório, há os 
síndicos que terminam não 
adotando as melhores práti-
cas administrativas em seus 
condomínios e contratam ser-
viços com valores acima do 
desejável. 

Diante disso, podemos 
pensar inicialmente em três 
justificativas: inabilidade ope-
racional (não saber onde bus-

car orçamentos), por preguiça 
ou pressa (não busca vários 
orçamentos e fecha com o pri-
meiro que surge) e, por fim, 
má fé (o intuito deliberado de 
tirar alguma vantagem super-
faturando contratos).

Contudo, ainda que o con-
trato com sobrepreço não 
tenha sido feito intencional-
mente com o intuito de em-
bolsar algum valor, o síndico 
pode ser responsabilizado por 
má prática administrativa e 
ter que recompensar o con-
domínio por seu ato, o qual 
não visou ao benefício da co-
letividade. 

Exemplificando tal situa-
ção: a 28ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJSP) manteve 
decisão que condenou síndi-
co a restituir parte do valor 
de serviço contratado por so-
brepreço substancial (a insta-
lação de grelhas ao redor de 
17 árvores). A reparação foi 

fixada em R$ 16.982,44.
Uma prova técnica que li-

citou o mesmo serviço cons-
tatou sobrepreço substancial 
na contratação em compara-
ção com o preço médio pra-
ticado por outras empresas 
prestadoras. A reparação foi 
estabelecida pelo cálculo da 
diferença entre o preço médio 

Brasil é campeão na 
incidência de raios: 
previna-se

manutenção

Você sabia que o Brasil é 
a região terrestre que mais é 
acometida por raios no plane-
ta? E mais, sabia, ainda que o 
período com maior incidência 
desses fenômenos é justa-
mente o quarto trimestre do 
ano, após o início da Prima-
vera? Essas duas informações 
devem ser suficientes para 
ressaltar o quão importante é 
ver como anda a manutenção 
do para-raio do seu prédio.

De acordo com o Grupo 
de Eletricidade Atmosférica 
(Elat) do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe) os 
estados onde há maior inci-
dência de raios por quilôme-
tro quadrado são Tocantins, 
Amazonas, Acre, Maranhão e 
Pará. Sendo que a cidade de 
São Paulo está entre as cinco 
capitais com maior densidade 

de raios por quilômetro qua-
drado.

O motivo para o Brasil ser o 
país campeão em raios se deve 
tanto à extensão continental 
do país, quanto à sua posição 
geográfica que o concede um 
clima tropical, quente e úmi-
do. Essa última característica 
também justifica o porquê de 
a maior incidência se dar nas 
estações da Primavera e Ve-
rão. É o que explicam os pes-
quisadores do Inpe. 

E em meio a tantas intem-
péries, como os prédios po-
dem se proteger? Possuindo 
um Sistema de Proteção con-
tra Descargas Atmosféricas 
(SPDA), que inclui, dentre ou-
tros dispositivos, o já famoso 
para-raio. Porém, não basta 
tê-lo, é preciso cuidar da ma-
nutenção e verificação perió-

dica de suas condições.
A inexistência ou falta de 

manutenção do SPDA pode in-
validar o pagamento do seguro 
do condomínio caso haja pre-
juízos de fato causados por um 
raio e o síndico pode ser res-
ponsabilizado por negligência. 
Os prejuízos materiais e hu-
manos são inestimáveis: risco 
de choques e morte, queima 
de equipamentos eletrônicos, 
incêndios, danos a estrutura 
física do prédio. Ou seja, não 
contar com um SPDA pode sair 
muito mais caro para o condo-
mínio do que arcar com a ma-
nutenção.

O síndico precisa estar 
atento quanto ao que há de 
novo nas regras, pois, em 
2015, a ABNT (Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas) 
atualizou a NBR 5419, a qual 

trata exatamente dos para-
-raios. A norma exige uma vis-
toria visual a cada seis meses, 
além da manutenção anual.

Desde a atualização, os 
condomínios devem possuir 
DPS (Dispositivo Protetor de 
Surto) em todos os quadros 
elétricos de suas áreas co-
muns. Os prédios que ainda 
não se adequaram até este 
momento, mesmo passados 
quase 4 anos, devem correr 
para se atualizarem.

Houve alteração também 
no número de descidas que 
conduzem a energia para as 
áreas mais baixas da edifica-
ção. Antes da atualização, es-
sas linhas de descida deveriam 
estar a cada vinte metros. Após 
a nova NBR, essa distância foi 
diminuída para quinze metros, 
nos prédios residenciais.

apurado pelo perito e o valor 
efetivamente pago pelo con-
domínio. 

Em sua decisão, o desem-
bargador relator da apelação 
afirmou que ficou comprova-
da a inobservância do ex-sín-
dico do dever de zelar pela 
boa administração dos recur-
sos do condomínio.
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VAGAS ESPECIAIS
Você sabia que a garagem do condomínio obedece às mesmas leis 

de trânsito no que diz respeito às vagas especiais? A Lei 13.146 ou Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência também denominada 
de Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê a reserva de vagas próxi-
mas aos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, 
para veículos que transportem pessoa com deficiência ou com com-
prometimento de mobilidade, desde que devidamente identificados. 
Essa legislação engloba estacionamentos em áreas externas e também 
internas, em prédios privados, a exemplos de condomínios, os quais 
devem dispor de sinalização adequada de acordo com a Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) nas vagas especiais.

BICICLETAS
Em busca de uma mobilidade urbana mais eficiente, o uso das bi-

cicletas como meio de transporte oficial para o dia a dia e não apenas 
como instrumento de lazer tem sido cada vez mais incentivado e, com 
isso, surgem novas necessidades, como – por exemplo – um local ade-
quado para estacioná-las. Prédios mais antigos, com Regimentos me-
nos recentes, ainda costumam vetar a presença delas na garage, mas 
isso está mudando. A nova tendência é construir locais especiais para 
as magrelas nos condomínios.

Esse local é o paraciclo, também chamado por alguns de bicicletá-
rio. E os condomínios devem estar equipados com essa estrutura po-
der comportar as bicicletas sem causar nenhum dano. O espaço deve 
ter até 1,80 metro de extensão e a altura não pode ser inferior a 2 me-
tros. A instalação de suportes para prender as bicicletas com distância 
mínima de 75 centímetros. A instalação do paraciclo deve passar pela 
assembleia de condôminos e ser aceita por 2/3 deles, sendo necessá-
ria a alteração do Regimento interno.

RACHADURAS
Fissuras, trincas ou rachaduras são nomes diferentes para um mes-

mo incidente observados e que deve servir de sinal de alerta, pois não 
revela algo bom. Trata-se de uma consequência decorrente do exces-
so de tensões sobre um determinado material e isso nunca deve ser 
negligenciado. É importante fazer o monitoramento contínuo dessas 
falhas. Uma dica é colocar selos de gesso, argamassa ou lâminas de 
vidro sobre as trincas e colocar data. Outra maneira de acompanhar 
a evolução da fissura é traçar linhas com caneta no começo e fim de 
sua extensão e colocar data. Ao surgimento de uma rachadura é acon-
selhada a contratação emergencial de um engenheiro civil, inclusive 
sem necessidade de aprovação em assembleia, caso seja um caso seja 
considerado o risco à solidez e segurança da edificação. Sendo avaliado 
um risco maior, deve-se cogitar até mesmo acionar a defesa civil para 
checar a viabilidade da segurança do prédio.



manutenção

8 dicas para manter a piscina do 
condomínio bonita e saudável

Dois fatores precisam ser 
levados em consideração para 
que a piscina do condomínio 
esteja em condições ideais de 
uso: beleza e segurança. 

Muitas vezes a questão de 
segurança é ignorada, mesmo 
sendo primordial. Outras ve-
zes não é dada atenção para 
beleza, o que torna a piscina 
pouco utilizada. Aí vão 8 dicas 
para você planejar...

1- TRATAMENTO QUÍMICO: 
O tratamento químico é es-
sencial tanto para a beleza e 
prazer no banho quanto para 
a saúde. Esse tratamento vai 
fazer tanto que a água seja fil-
trada e fique límpida quando 
prevenir o contágio de doen-
ças entre os banhistas.

Devido a importância, re-

comenda-se sempre que esse 
serviço seja feito por profis-
sional habilitado ou empresa 
especialista na érea. 

Não vale a pena economi-
zar um pouco em um serviço 
que vai colocar a integridade 
física dos condôminos em ris-
co.

2 - EQUIPAMENTOS DE AU-
TOMAÇÃO: Equipamentos 
podem ajudar no tratamen-
to químico, aperfeiçoando o 
mesmo. O cloro, por exemplo, 
é um produto que por norma 
(e necessidade) precisa estar 
presente sempre na água. 

Entretanto ele evapora 
com os raios solares e fica 
inviável interromper a utiliza-
ção da piscina diversas vezes 
para repô-lo. Existem equi-

pamentos que medem e do-
sam o cloro automaticamente 
sem a necessidade de inter-
venção. Outros tratamentos 
como ozônio e ultravioleta 
também pode auxiliar.

3 - FILTROS: Esses equipamen-
tos têm a importante função 
de reter a sujeira em suspen-
ção da água, eliminando a 
turbidez. Sua manutenção é 
necessária periodicamente e 
a troca da areia deve ser feita 
sempre que necessário. 

Procure uma empresa da 
área para realizar os procedi-
mentos necessários.

4 - AMBIENTES: quanto mais 
aconchegante o ambiente da 
piscina for, mais utilização 
ela terá. Poltronas, cadeiras, 

espreguiçadeiras e a limpeza 
são itens para serem avalia-
dos!

Traga as pessoas do con-
domínio para conviver juntos!

5 - SEGURANÇAS: segurança 
na piscina é necessária. Ralos 
anti-aprisionamento, cercas 
de segurança, bombas com 
desligamento automático, 
botões de pânico e capas de 
proteção devem ser estuda-
das. 

No Brasil temos índices 
altos de acidentes (inclusive 
fatais) principalmente com 
crianças. Se essas medidas 
fossem tomadas muitas famí-
lias não estariam desestrutu-
radas hoje.

6 - AQUECIMENTOS: piscinas 

sem aquecimento não são 
utilizadas em metade do ano. 
O investimento vale a pena e 
existem diversas soluções no 
mercado. Se a piscina do con-
domínio não é climatizada o 
assunto deve ser pautado nas 
reuniões.

7 - ILUMINAÇÕES: pode pare-
cer besteira, mas uma piscina 
iluminada é muito atraente!
O ambiente se torna convida-
tivo para um banho noturno, 
e aumenta mais ainda o tem-
po de utilização da piscina.

8 - ACESSÓRIOS: uma bela 
ducha, uma cascata, pontos 
de hidromassagem ou um 
escorregador tornam um sim-
ples banho em algo dinâmico, 
relaxante e usual.

Marcelo Garcia*
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TRATAMENTO DE PISO

Compatibilidade de gênios
Uma mulher envia ao juiz uma petição pedin-
do divórcio, e o juiz a questiona:
— A senhora tem certeza do que esta pedin-
do? A senhora quer divórcio por compatibili-
dade de gênios? Não seria o contrário?
— Não, meritíssimo, é por compatibilidade 
mesmo. Eu gosto de cinema, o meu marido 
também, eu gosto de ir a praia e ele também, 
eu gosto de ir ao teatro e ele também, eu 
gosto de homem e ele também!Nomes es-
quisitos

Cavalo no orelhão
O que o cavalo foi fazer no orelhão???
R: Passar trote !!!

garoto manhoso
O garoto apanhou da vizinha, e a mãe fu-
riosa foi tomar satisfação: Por que a senhora 
bateu no meu filho? Ele foi mal-educado, e 
me chamou de gorda. E a senhora acha que 
vai emagrecer batendo nele?

Conversa de Casados
Querido, o que você prefere? Uma mulher 
bonita ou uma mulher inteligente? Nem uma, 
nem outra. Você sabe que eu só gosto de 
você.

o eletriCista do hospital
Um eletricista vai até a UTI de um hospital, 
olha para os pacientes ligados a diversos ti-
pos de aparelhos e diz-lhes: Respirem fundo: 
vou trocar o fusível.

25 anos de Casado
Dois amigos conversam sobre as maravilhas 
do Oriente. Um deles diz: Quando completei 
25 anos de casado, levei minha mulher ao 
Japão. Não diga? E o que pensa fazer quan-
do completarem 50? Volto lá para buscá-la.

danadas
Duas bichinhas, Lulu e Lili resolvem ir a feira 
fazer umas comprinhas. Chegando na barraca 
de frutas, Lili pede ao feirante: - O moço, duas 
bananas por favor. - Senhorita, duas bananas 
eu não posso vender, só vendo uma dúzia. - Ah 
moco, por favor, vende as duas para a gente... 
- Não posso, já disse. Se quiser é uma dúzia. 
Vendo o impasse, vira Lulu e fala: - ô Lili, com-
pra uma dúzia mesmo. - Mas uma dúzia e mui-
to, Lulu!! - Deixa pra lá nega, as outras dez que 
sobrarem a gente come!!

Juiz apressado
Essa aconteceu no Rio Grande do Norte...
Um garotão 25 anos, boa pinta, passou no 
concurso para Juiz Federal e foi mandado 
pra uma cidadezinha lá no sertão do Rio 
Grande do Norte.
Ao chegar na cidade, foi logo avisado:
-Doutor, aqui tem um problema. Não tem 
mulher na cidade. Quando o senhor quiser 
afogar o ganso, tem que ir lá pra beira do rio.
O jovem juiz, mantendo a pose, disse que 
não havia necessidade. Mas passando três 
meses o tesão foi aumentando e o juiz não 
aguentou. Botou a sua melhor roupa e foi pra 
beira do rio. Chegando lá, deparou-se com 
uma fila de homens e uma jumentinha. Ante a 
presença do juiz, o povo abriu caminho:
-Olha o doutor ai ! Pode passar doutor.
Diante de tanta gentileza e tamanho tesão, 
o juiz não aguentou...Abaixou as calças e 
..crau... na pobre jumentinha.
Foi quando escutou um “oooohhhh”..... vindo 
da fila e um homem exclamou:
-Doutor, a jumenta é só pra atravessar o rio. 
A casa da luz vermelha é do outro lado!!
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cotidiano

Imagine a seguinte situação 
hipotética: você – sendo síndico 
ou não – está desfrutando de 
um momento de diversão em 
família na área de lazer do pré-
dio quando passa a ouvir gri-
tos de socorro e descobre que 
duas crianças que brincavam 
ali perto agora estão presas 
sob a estrutura metálica de um 
brinquedo do playground que 
tombou em cima delas. 

O que deve ser feito a partir 
de então? Que tipo de serviço 
de emergência deve ser acio-
nado para socorrer as vítimas 
e controlar a situação? Essa é 
uma pergunta difícil de respon-
der no exato instante em que o 
imprevisto acontece, pois é na-
tural que durante uma circuns-
tância de alta tensão as ações se 
sucedam de modo atrapalhado. 

Emergências: chamo o 
Samu ou os Bombeiros?

Porém, é preciso evitar isso e 
garantir que o socorro seja cha-
mado o mais brevemente pos-
sível, pois em caso de acidentes 
cada segundo é valioso. 

Como fazer isso? Educando 
as pessoas e levando informa-
ção para que saibam previa-
mente como proceder numa 
hora como essas. Uma das gran-
des dúvidas em caso de aciden-
tes é: quem chamar, o Corpo de 
Bombeiros (basta discar 193 no 
telefone) ou o Samu - Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgên-
cia (discar 192)?

O que os dois serviços têm 
em comum é que ambos pres-
tam primeiros socorros que 
podem ser decisivos para salvar 
vidas, fazendo o que se chama 
de Atendimento Pré-hospitalar 
(APH) que tem por objetivo a 

manutenção da vida e a minimi-
zação de sequelas, o que pode 
ser feito com uma simples reco-
mendação ao telefone ou com 
envio de uma viatura de supor-
te básico ou avançado ao local 
da ocorrência.  

Se tanto os bombeiros 
como o Samu fazem o APH, 

como saber quando chamar 
um ou outro? Para definir isso 
é importante antes fazer uma 
leitura rápida da circunstância 
e avaliar se há risco envolvido. 
Se há instabilidade no local e se 
a emergência oferece riscos a 
mais pessoas, podendo evoluir 
com maior gravidade, o mais 

indicado é que se acione o Cor-
po de Bombeiros. Os exemplos 
a seguir ilustrarão melhor o ex-
posto. 

Incêndios constituem, sem 
dúvidas, a situação mais óbvia 
em que os bombeiros são a op-
ção prioritária a ser chamada, 
mas também podemos citar os 
choques elétricos, salvamentos 
aquáticos, desabamentos, des-
lizamentos de terra, vazamen-
tos de gás, quedas (de altura 
superior a 7 metros), tentativas 
de suicídio e acidentes com 
pessoas presas nas ferragens (a 
exemplo da narrativa hipotética 
mencionada no início do texto).

Já o Samu tem outras atri-
buições, podendo ser chamado 
para: dores no peito de apare-
cimento súbito, crises convul-
sivas, intoxicação ou envene-
namento, queimaduras graves, 
trabalhos de parto com situação 
de risco, perda de consciência, 
queda acidental, sangramentos, 
crises hipertensivas. É válido 
ressaltar que há, ainda, os casos 
mais complexos em que ambos 
serviços são acionados a agir.

seu condomínio

Em setembro, toda a mí-
dia noticiou o lamentável epi-
sódio ocorrido no dia 12, no 
Rio de Janeiro, envolvendo 
um hospital da rede privada 
o qual sofreu um incêndio en-
quanto abrigava 103 pacien-
tes, além dos 224 funcioná-
rios que trabalhavam no local 
na hora em que o fogo come-
çou a se espalhar, deixando 
já no primeiro dia 11 vítimas 
fatais imediatas e, posterior-
mente, mais algumas decor-
rentes de complicações da 
inalação de fumaça. 

Porém, afora a consterna-
ção coletiva que é justa e ine-
vitável, tragédias como a do 
Hospital Badim devem servir 
de alerta para mobilizações 
de conscientização e, princi-
palmente, para ações efetivas 
visando à prevenção contra 
incêndios. Essas medidas de-
vem ser observadas em todos 
os prédios nos quais há con-
centrações de pessoas, o que 
inclui os condomínios. 

São raros os prédios resi-
denciais que se mantém em 

Prevenção contra incêndios deve ser 
preocupação permanente no condomínio

dia com suas obrigações nes-
se sentido. Via de regra, a ne-
gligência é preponderante e 
providências só costumam ser 
tomadas quando há a iminên-
cia de uma penalidade (como 
multa, por exemplo), ou pior, 
quando há de fato um aciden-
te. 

É válido ressaltar que todo 
novo empreendimento mobi-
liário precisa passar por visto-
ria obrigatória e obter o AVCB 
(Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros), que em alguns 
estados possui um nome que 
varia, para tirar o Habite-se. 
Com o tempo, esse documen-
to passa a ser renovado a cada 
três anos.

Para obter essa aprovação, 
o Corpo de Bombeiros faz 
uma vistoria no prédio, che-
cando itens obrigatórios, tais 
como: extintores, manguei-
ras, luzes de emergência, por-
tas corta-fogo, placas de sina-
lização. Onde está o problema 
então? Está na continuidade 
do cuidado. 

Grande parte dos síndicos 

se esquece completamente 
da manutenção desses equi-
pamentos de segurança ao 
longo de três longos anos. Po-
rém, quando se está prestes 
a se vencer o AVCB, reorgani-
zam tudo, atualizando o que 
está em falta, apenas com o 
objetivo de cumprir um pro-
tocolo burocrático. 

No entanto, devemos lem-
brar que a finalidade de tal 
vistoria é justamente estimu-
lar uma cultura de prevenção 
constante e não apenas de 
“véspera”, haja vista que os 
sinistros não escolhem data 
ou hora para ocorrer, eles se 
sucedem imprevisivelmente 
e, em se tratando de fogo, po-
dem acarretar danos irrepa-
ráveis, como perdas de vidas 
humanas e destruição do pa-
trimônio.

Assim sendo, para uma efi-
caz política preventiva contra 
incêndios, basta manter em 
dia o check list de equipa-
mentos de combate ao fogo? 
A resposta é não, pois de nada 
adianta eles existirem se não 

houver instruções mínimas 
para executar o combate ini-
cial ao fogo no momento de 
emergência e conduzir uma 
rota de fuga segura. 

É por isso que se faz ne-
cessária a formação e trei-
namento de uma brigada de 
incêndio, a qual recebe curso 
preparatório. Ela deve contar 

com a participação de um mí-
nimo de moradores, síndico 
e funcionários, os quais ser-
virão de líderes para agirem 
quando houver necessidade, 
auxiliando os demais mora-
dores. Ao término do curso se 
recebe um certificado, o qual 
deve ser revalidado anual-
mente. 


