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Não precisa ter bola de cristal para entender que um condomínio, para evitar problemas e mais problemas, deve primar 
antes de qualquer coisa pela transparência na gestão, o que vale para o síndico e também para a administradora. Página 3.

Gestão transparente



IGPM - (FGV)

INPC (IBGE)

IPC (FIPE)

IPCA/IBGE

POUPANÇA

SAL. MÍNIMO

Salário contribuição   Alíquota (%)
Até R$ 1.045,00   7,50
De R$ 1.045,01 até R$ 2.089,60  9,00
De R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40  12,00
De R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06   14,00

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.

Adentramos o mês de 
agosto e com ele chegamos à 
mais uma etapa deste 2020, 
um ano marcado por desafios 
nunca antes vistos. Até aqui, 
vivenciamos – como indivídu-
os particulares e também co-
mo coletividade – um período 
de dúvidas, temores e pesa-
res advindos da pandemia de 
Covid-19 e toda a cadeia de 
consequências gerada mun-
dialmente por ela. 

Se o primeiro semestre 
deste ano tão difícil foi mar-
cado por esses aspectos, é 
válido destacar também o 
sempre presente instinto de 
sobrevivência e capacidade 
de adaptação do ser humano. 
É isso que nos faz, com certe-
za, olhar para o resto do ano 

com olhos mais otimistas, da-
qui para a frente. 

Toda a sociedade brasileira 
– e nela estão incluídos como 
parcela deveras importante os 
condomínios – prepara-se pa-
ra viver o que se chama atual-
mente de “novo normal”, uma 
rotina de novos hábitos, com 
mais cuidados e condutas 
apropriadas que o momento 
de crise demanda. 

Contudo, vale salientar 
que é fundamental ter como 
princípio norteador desse pro-
cesso o respeito ao próximo. A 
crise acarretada pelo novo co-
ronavírus demonstrou, mais 
do que nunca, que ações indi-
viduais geram consequências 
coletivas e é essa a consciên-
cia que precisa existir agora, 

quando várias cidades flexibi-
lizam o isolamento social. 

Dentro dos condomínios, o 
“novo normal” seguirá regras 
e os síndicos têm autoridade 
para requerer o cumprimento 
delas. É o que abordamos, por 
exemplo, na nossa matéria 
de “Cotidiano”. Nesta edição, 
também trazemos um im-
portante assunto que veio à 
tona em julho, na esteira das 
consequências do isolamento 
domiciliar: a aprovação do PL 
2.510/2020.

O PL versa sobre a obriga-
ção de síndicos e moradores 
se reportarem às autoridades 
competentes, quando veri-
ficarem casos de violência 
doméstica em condomínios. 
Maiores detalhes podem ser 

lidos em nossa matéria de 
“Legislação”. 

Desejamos a todos uma 
excelente leitura!

Respeito ao próximo tem que ser a 
marca da convivência em condomínio
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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.

Vale
salientar que é 

fundamental ter como 
princípio norteador 

desse processo o respeito 
ao próximo. A crise 

acarretada pelo novo 
coronavírus demonstrou, 

mais do que nunca, que 
ações individuais geram 

consequências coletivas e 
é essa a consciência que 

precisa existir agora

“
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STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL AgInt no AREsp 
961488 DF 2016/0203689-2 (STJ)
Jurisprudência•Data de publicação: 
15/05/2017
EMENTA - CONDOMÍNIO IRREGULAR. ATO 
ILÍCITO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E 
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1.O reexame 
de fatos e provas em recurso especial é inad-
missível. 2. Agravo interno não provido.

STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO 
ESPECIAL AgInt no REsp 1723040 MS 2018/0028173-5 (STJ) 
Jurisprudência•Data de publicação: 29/06/2018
EMENTA - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO 
OCORRÊNCIA; ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE DO 
CONDOMÍNIO - IMPROCEDÊNCIA; ALTERNATIVIDADE DO PEDIDO 
DE RESSARCIMENTO DO IPTU - IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RE-
CURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte 
Superior entende que o condomínio tem legitimidade ativa e interesse 
para propor a ação de usucapião de área comum. 2. Da forma como o 
pedido de ressarcimento do IPTU foi formulado na inicial não se pode 
concluir que seja alternativo ou subsidiário. 3. Não cabe em recurso 
especial a revaloração de provas, por incidência da Súmula 7/STJ. 4. 
Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo 
interno desprovido.

STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ES-
PECIAL AgInt no AREsp 1071467 SP 2017/0060783-9 (STJ)
Jurisprudência•Data de publicação: 17/10/2017
EMENTA - LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. DECISÃO MAN-
TIDA. 1. Inadmissível, em agravo interno, a formulação de pedido que 
não consta das razões do recurso especial. 2. Inexiste afronta ao art. 
1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido analisou todas as 
questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de for-
ma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos. 3. 
Consoante a jurisprudência desta Corte, “tem o condomínio, na pessoa 
do síndico, legitimidade ativa para ação voltada à reparação de vícios 
de construção nas partes comuns e em unidades autônomas” (AgRg 
no REsp n. 1.344.196/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA 
TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe 30/3/2017). 4. Agravo interno a 
que se nega provimento.

STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AgInt no REsp 
1521404 PE 2015/0061485-8 (STJ) Jurisprudência•Data de publica-
ção: 06/11/2017
EMENTA - AÇÃO DE REPARAÇÃO AJUIZADA PELO CONDOMÍ-
NIO. ALEGADOS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS PELO ENTE 
DESPERSONALIZADO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DOS 
DANOS MORAIS. 1. Os danos morais estão intrinsecamente ligados 
aos direitos da personalidade, mas neles não se esgotam, dizendo, 
pois, especialmente, com a esfera existencial do ser humano, com a 
sua dignidade. 2. A doutrina dominante reconhece que os condomínios 
edilícios não possuem personalidade jurídica, sendo, pois, entes des-
personalizados; também chamados de entes formais, com a massa 
falida e o espólio. 3. Não havendo falar em personalidade jurídica, me-
nos ainda se poderá dizer do maltrato a direitos voltados à personali-
dade e, especialmente, àqueles ligados à honra objetiva. 4. AGRAVO 
INTERNO DESPROVIDO.
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administração

É fato que, ao longo dos 
anos e com a evolução das 
tecnologias, muitos atributos 
novos foram sendo agrega-
dos ao perfil do “síndico ide-
al”. Contudo, há algo imutá-
vel: toda boa gestão a frente 
de um condomínio pressupõe 
transparência. Esse princípio 
deve ser adotado como prá-
tica norteadora em todas as 
ações, afinal é preciso ser 
muito claro quando se lida 
com a confiança e, sobretu-
do, com o dinheiro de várias 
pessoas. 

Mais que uma “virtude” 
do bom síndico, ser transpa-
rente com as contas do con-
domínio é, na verdade, uma 
obrigação dele, conforme 
manda a legislação brasileira 
(lei 4.591 do Código Civil). En-
tretanto, é importante que o 
gestor mantenha uma postu-
ra que transmita honestidade 
em seus atos e se mostre-se 
acessível independentemen-
te de uma imposição jurídica. 

Nesse sentido, a reco-
mendação é a de que o sín-
dico sempre se antecipe às 
cobranças, afirma a advoga-
da Mariza Lemos, que já foi 
síndica do condomínio onde 
mora em Porto Alegre (RS). 
“O gestor precavido não deve 
esperar ser confrontado com 
desconfianças. É preferível 
que ele esteja um passo à 
frente, oferendo balancetes 

detalhados, disponibilizando 
cópias digitalizadas de notas 
fiscais, para isso é importan-
te ter os documentos muito 
bem organizados, pois o sín-
dico não pode negar nenhum 
papel que lhe seja solicitado”, 
comenta. 

Ela também faz uma pon-
deração sobre a periodicida-
de das prestações de contas. 
“Há síndicos que só são vistos 
praticamente duas vezes ao 
ano, uma quando são elei-
tos e outra quando precisam 
prestar contas para entregar 
o mandato”, critica Marisa. 
“Quando isso ocorrer é um 
erro do síndico e dos condô-
minos que não o cobram. Ele 
deve dar satisfações ao lon-
go da sua gestão, o que anda 
sendo feito com os recursos 
do coletivo, que ações estão 
sendo tomadas. Transparên-
cia pressupõe haver um diá-
logo mais aberto e constante 
entre síndico e moradores”, 
pontua a advogada. 

Outro aspecto que deve 
ser observado é em relação 
ao conselho fiscal, unidade 
que é negligenciada ou sim-
plesmente inexistente em 
muitos condomínios. Trata-se 
de um colegiado, composto 
por condôminos e eleito em 
assembleia, o qual tem por 
função fiscalizar as ações do 
síndico. Esse, por sua vez, não 
deve nunca boicotar o conse-
lho fiscal, mas sim incentivar 
sua existência, de modo a re-
forçar a transparência da sua 
gestão. É recomendável que 
juntos, conselho e síndico, 
realizem reuniões para checa-
gem de documentos.

Honestidade é, com certe-
za, uma qualidade fundamen-
tal para que o síndico possa 
ser transparente no exercício 
de sua função, mas organiza-
ção também se mostra uma 
necessidade, pois se ele não 
souber expor informações 
corretamente, corre sérios 
riscos de ser incompreendido. 

Portanto, contar com o auxílio 
profissional de uma adminis-
tradora de condomínios – a 
qual prestará assessoria espe-

cializada – pode significar um 
salto de qualidade na gestão, 
resultando em ganhos coleti-
vos e maior transparência.
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O impacto positivo da 
alimentação infantil no 

meio ambiente

solidariedade

Os condomínios passa-
ram a ser mais que locais de 
habitação e hoje constituem 
verdadeiros complexos arqui-
tetônicos os quais reúnem em 
um só lugar diversas soluções 
que facilitam a vida dos mora-
dores, tais como variadas op-
ções de lazer, compras, pres-
tação de serviços e também 
prática de atividades físicas. 

Sob tal viés, esse último as-
pecto é algo que tem tido uma 
crescente demanda em todo 
o Brasil. O mercado “fitness” 
avançou sobremaneira nos úl-
timos anos e ganhou bastante 
espaço também em prédios 
residenciais, com a populariza-
ção dos serviços de assessoria 
esportiva para condomínios, 
ofertados por empresas que 
buscam levar uma melhor 
qualidade de vida por meio 
do lazer e atividade física su-
pervisionada com segurança e 
melhor custo-benefício, já que 
utiliza a própria infraestrutura 
do edifício.

Uma empresa de assesso-
ria esportiva também auxilia 
o síndico e a administração 
do condomínio em todos os 
assuntos relacionados à parte 
esportiva: atividades aquáti-
cas ou na quadra, circuitos de 
recreação, colônia de férias, 
aulas na academia ou mesmo 
realização de mini-eventos, 
como campeonatos de fute-
bol, por exemplo.

Marcelo Martinelli, gestor à 
frente da Condoprime – nome 
firmado há 11 anos no ramo 
condominial – destaca que, ao 

Chegamos ao Agosto Dou-
rado, instituído no Brasil por 
meio da Lei 13.435, durante a 
25ª Semana Mundial de Alei-
tamento Materno, em 2017. 
A cor dourada foi escolhida 
em alusão à definição da Or-
ganização Mundial de Saúde 
- OMS para o leite materno: 
alimento padrão ouro para a 
saúde dos bebês. 

E este ano o tema será: 
“Apoie o Aleitamento Mater-
no por um Planeta Saudável”, 
se concentrará no impacto da 
alimentação infantil no meio 
ambiente mudança climática 
e no imperativo de proteger, 
promover e apoiar o aleita-
mento materno para a saúde 
do planeta e de seu povo.

Várias comemorações que 
fazem alusão ao aleitamen-
to são celebradas no mês de 
agosto, entre elas a Semana 
Mundial de Aleitamento Ma-
terno, que ocorre em 120 pa-
íses anualmente entre os dias 
1 e 7 de agosto.

A Organização Mundial 
da Saúde - OMS aconselha a 
manutenção do aleitamen-
to materno por dois anos ou 
mais, e, de forma exclusiva 
por 6 meses. De acordo com 
coordenadora do Banco de 
Leite do IMIP, Vilneide Bra-
ga, a amamentação é à base 
da vida, pois promove a mi-
crobiota intestinal saudável, 
protege contra mortes infan-
tis causadas por doenças in-
fecciosas, podendo prevenir 
mais da metade dos episódios 
de diarreia, além de diminuir 
sua gravidade. 

Além disso, previne um 
terço das infecções respira-
tórias, incluindo otite média 
aguda, nos 2 primeiros anos 
de vida. Há ainda a diminui-
ção da prevalência de rinite 
alérgica nos primeiros 5 anos 
de vida e eczema nos primei-
ros dois anos de vida.

VEJA OUTROS BENEFÍCIOS
DA AMAMENTAÇÃO

COM LEITE MATERNO
- Protege contra leucemia. As 
crianças amamentadas por 6 
meses ou mais, quando com-
paradas com as que mamam 
por menos , ou não são ama-
mentadas, têm risco 20% me-
nor de apresentar leucemia.
- Melhor desempenho nos 
testes de inteligência em 
crianças e adolescentes ama-
mentados é encontrado, as-
sim como maior escolaridade 
e renda aos 30 anos.
- Reduz más oclusões na den-
tição decídua e tem efeito po-
sitivo na qualidade da masti-
gação em pré-escolares.
- Está associada a uma menor 
prevalência de sobrepeso, 
obesidade e diabetes tipo II.
- A mulher que amamenta 
também tem menor risco de 
ter câncer de mama, ovário e 
endométrio, assim como me-
nor risco de diabetes tipo 2 e 
recorrência da enxaqueca no 
1º mês pós-parto, se a ama-
mentação for exclusiva.

Assessoria esportiva 
para condomínios: 

saiba como funciona
buscar uma assessoria esporti-
va, deve-se observar se a em-
presa possui CNPJ (Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica), 
se é registrada no CREF (Con-
selho Regional de Educação Fí-
sica) no respectivo estado e se 
possui seus profissionais regis-
trados em regime CLT, pois isso 
traz mais segurança jurídica e 
trabalhista ao contratante.

Embora não exista uma lei 
que obrigue, em todo o ter-
ritório nacional, a exigência 
de se ter um educador físico 
credenciado ao CREF super-
visionando as atividades físi-
cas no condomínio, Marcelo 
destaca a importância de se 
priorizar o trabalho de um es-
pecialista: “Ter um profissional 
habilitado como responsável 
técnico, uma empresa de as-
sessoria esportiva ou somente 
profissionais credenciados e 
registrados é de extrema im-
portância pela segurança dos 
alunos. Ele tem embasamento 
acadêmico para aplicar o me-
lhor treinamento específico, 
respeito à individualidade de 
cada morador (aluno), tra-
zendo resultados com saúde”, 
pondera. 

Martinelli acrescenta a in-
formação de que o Rio de Ja-
neiro é, todavia, um estado 
brasileiro que já possui legisla-
ção específica nesse assunto: a 
lei n°8070 de 17/08/2018 dis-
põe sobre a obrigatoriedade 
de registro de profissional de 
educação física como respon-
sável técnico nos condomí-
nios edilícios com espaços de 
academias nas condições que 
especifica. Para esses não há, 
entretanto, necessidade que 
estejam disponíveis full time 
no condomínio.

“A contratação [da assesso-
ria] é em maioria simples (50% 
+1) dos presentes da assem-
bleia que decidirá sobre”, in-
forma Martinelli. “Atualmente 
os serviços disponíveis, em sua 
maioria, no mercado são os 
cobrados pelo rateio entre as 
todas unidades em um contra-
to mensal de hora/aula. Apro-
va-se uma grade pré-definida 
de atividades adulto, melhor 
idade e infantil, e todos pode-
rão usufruir das modalidades 
que a assessoria esportiva pro-
põe”, conclui o gestor da Con-
doprime.



Festa na vizinhança: risco de aglomerações 
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Queixas de barulho sem-
pre foram comuns em pré-
dios residenciais. A história 
se repete: um morador reú-
ne convidados na sua, músi-
ca alta, a conversa às vezes 
sobe o tom, móveis são ar-
rastados e tudo isso começa 
a incomodar a vizinhança. 
Entretanto, em virtude das 
atuais circunstâncias, outro 
fator advindo dessas peque-
nas “confraternizações” tem 
causado conflito nos condo-
mínios: o risco sanitário que 
elas oferecem. 

O Brasil atravessa uma 
pandemia de doença infeccio-
sa bastante séria, a Covid-19, 
cujos índices de contágio e 
óbitos ainda são preocupan-
tes e – embora muitas cidades 
do país estejam em processo 
de flexibilização do isolamen-
to social – aglomerações de 
pessoas permanecem desa-
conselhadas, devido aos peri-

gos de aumentar a transmissi-
bilidade do novo coronavírus. 

No entanto, apesar de 
muitos condomínios per-
manecerem com suas áreas 
de lazer fechadas (em uma 
acertada atitude de cautela), 
muitos moradores burlam 
recomendações sanitárias 
promovendo aglomerações 
em suas unidades privativas, 
o que – além de perturbar o 
sossego alheio – vai de encon-
tro às normas preconizadas 
para a prevenção de contágio 
do vírus. 

É válido salientar que, em-
bora a unidade seja privativa, 
nem tudo é permitido ao seu 
proprietário, uma vez que ela 
se situa em um espaço coleti-
vo e deve obedecer a regras 
que protejam à maioria. Por-
tanto, o síndico pode intervir 
quando identificar perturba-
ções não apenas ao sossego 
do condomínio, mas também 

possíveis riscos sanitários. 
Isso pode ser feito inicialmen-
te com as penalidades previs-
tas na convenção, advertência 
e multa, e em caso de reinci-
dência a queixa pode ser leva-
da à Justiça.

Exemplo que ilustra isso, 
em junho, um juiz do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal 
determinou, em liminar, que 
um morador do Condomínio 
Brisas do Lago se abstivesse 
de promover festas ou qual-
quer tipo de reunião dentro 
do apartamento e estipulou 
multa de R$ 5 mil em caso de 
descumprimento. 

O condomínio foi o autor 
da ação em questão e afirmou 
que o réu vinha realizando 
festas, não respeitando nem o 
limite de emissão sonora nem 
as regras sanitárias de isola-
mento. Relatou ainda que, 
mesmo tendo sido notificado 
por três vezes, o condômino 

continuou desrespeitando as 
regras. Ao analisar o pedido, o 
juiz destacou que a reiteração 
do ato configurou abuso de 
direito. Além disso, segundo 
o magistrado, “a continuidade 
de uso abusivo da proprieda-
de e a realização de festas no 
condomínio” propicia a aglo-
meração de pessoas, o que 
potencializa a disseminação 
do novo coronavírus.

Ao concluir que a condu-

ta do morador deixava a vizi-
nhança exposta a riscos sani-
tários, o juiz determinou que 
ele se se abstivesse de fazer 
uso de sua unidade em desa-
cordo com as normas condo-
miniais, especialmente com a 
utilização de aparelhos sono-
rosos e/ou barulhos/ruídos 
excessivos, inclusive em índi-
ce superior a 50 decibéis no 
período diurno e 45 decibéis 
após as 22 horas.
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A pandemia e o Auto 
de Vistoria do Corpo

de Bombeiros

especial

*Engenheiro Thiago Bonini

É bem verdade que nin-
guém imaginaria um ano tão 
diferente como este que esta-
mos vivendo. A pandemia nos 
trouxe novos medos, novas 
demandas e uma nova rea-
lidade. As aulas estão sendo 
virtuais e muitos postos de 
trabalho estão acontecendo 
de dentro de casa. O resulta-
do disso tudo são os nossos 
condomínios cheios de gente 
dia e noite, fazendo uso contí-
nuo das instalações elétricas, 
dos elevadores, etc.

É neste momento que de-
vemos saber se nosso prédio 
está realmente seguro. O Auto 
de Vistoria do Corpo de Bom-
beiros é um documento que 
atesta a segurança da edifi-
cação contra incêndios, com 
validade de um a cinco anos 
para prédios residenciais. Se 
por um lado muitos prédios 
antigos ignoram a importân-
cia do AVCB sob o desconheci-
mento dos procedimentos de 
sua obtenção, os prédios no-
vos muitas vezes não atentam 
para sua renovação periódica.

A falta do AVCB dentro de 
sua validade, além de outras 

implicações como o não paga-
mento do prêmio do seguro, 
pode gerar multa ao condo-
mínio e o síndico ser respon-
sabilizado civil e criminalmen-
te, caso ocorra algum sinistro 
na edificação.

Elementos como recarga 
dos extintores, placas de si-
nalização, rotas de fuga, sis-
tema de hidrantes, alarmes 
e treinamento da brigada de 
incêndio são alguns exemplos 
de como o condomínio precisa 
estar adequado para ter o seu 
AVCB emitido.

A legislação atual é mui-
to completa e tem pontos di-
ferenciados para os prédios 
mais antigos. 

Se o mundo entendeu que 
para haver segurança deve-
mos ficar dentro de nossas 
casas, o síndico deve ter a cer-
teza de que fez sua parte pe-
rante a lei e que nosso prédio 
é capaz de atender a todos em 
caso de emergência.

Não perca tempo e confira 
se o seu condomínio está em 
dia com o AVCB.

*Engenheiro Thiago Bonini 
é especialista e responsável 

técnico na Extinfort

Energia solar é alternativa 
cada vez mais atrativa

para condomínios
Devido a características naturais, o Brasil tem grande potencial em geração de energia 

solar, o que tem impulsionado cada vez mais esse nicho e ganhado adesão também em 
prédios residenciais, além de outros segmentos. Nesta edição, nossa reportagem conver-
sou com a engenheira eletricista Natália Maestá, CEO da Fonte Solar, empresa com sede em 
Brasília (DF) que desde 2014 está em atividade nesse mercado. Confira:

Jornal do Síndico: No contexto dos condomínios, a energia solar é indicada apenas para 
uso em áreas comuns ou também para unidades domiciliares?
Natália Maestá: Desde que tenha espaço para a instalação dos módulos fotovoltaicos, 
pode-se fazer a geração para as unidades domiciliares, agregando ainda mais valor ao mo-
rador, pois além de reduzir a conta de energia do consumo de áreas comuns, também 
reduzirá as contas dos condôminos.

JS: Há um número mínimo de pessoas que o condomínio deve ter para que o projeto seja 
viável ou é possível adequar até a prédios com pouquíssimas unidades?
NM: Para atender o consumo dos residentes do condomínio é necessária a modalidade 
“Geração Compartilhada” que foi regulamentada pela resolução normativa 687/2015, 
onde duas ou mais pessoas (podendo ser físicas ou jurídicas, desde que sejam atendidas 
pela mesma concessionária) podem ser as proprietárias da usina, e essa pode ser de mi-
crogeração (que possui a central geradora de até 75KW) e minigeração (de 76KW à 5MW), 
conforme a RN 482/2012.

JS: Quais limitações técnicas podem inviabilizar a instalação de um projeto de energia 
solar em um condomínio?
NM: Um dos pontos que inviabiliza a instalação é a falta de espaço para a montagem dos 
módulos fotovoltaicos em número suficiente para a redução dos 95% na conta de luz do 
condomínio. Uma solução que estamos encontrando é o carport, que são garagens que 
ao invés de utilizar telhas, colocamos os painéis solares fotovoltaicos, assim otimizamos 
espaço, gerando a quantidade de energia ideal. Outra solução é a compra de terrenos para 
a geração remota onde a sua geração seja em área diferente do seu consumo. Um ponto 
muito importante é contratar empresas sérias que contam com profissionais especializados 
em energia fotovoltaica que garantam o projeto com todos os detalhes da instalação, desde 
a primeira visita técnica até o comissionamento que irá validar o projeto, a execução, os 
equipamentos empregados de acordo com as normas vigentes e as boas práticas de enge-
nharia.

JS: A partir de quanto custa o investimento inicial em um projeto e como isso pode se re-
verter em economia para o condomínio?
NM: Exemplificando, vamos falar em um projeto de condomínio localizado no Nordeste, 
possuindo área suficiente para a instalação de módulos fotovoltaicos, com 20 condôminos 
e que o consumo médio de cada residência seja 300KWh/mês, mais a área comum de 
1200KWh/mês, totalizando 7.200Kwh/mês. Para essa geração, seria necessário um inves-
timento de R$ 209.000,00 e o payback, ou seja, o tempo de retorno de investimento seria 
na média de 3 anos, isso se for considerar os aumentos tarifários, impostos e inflação, a 
aplicação se torna ainda mais atrativa. A Fonte Solar conta com a solução tecnológica de 
armazenamento Fosfato Ferro de Lítio da maior fabricante de armazenamento do mundo 
à BYD, onde pode ser implementada em condomínios para a solução híbrida, que nos mo-
mentos que há falta de energia da concessionária, entra a energia que está armazenada no 
banco de bateria, assim fornecendo eletricidade para momentos de emergência.
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cotidiano

Em julho, o Senado Fede-
ral aprovou o Projeto de Lei 
2.510/2020 - de autoria do 
senador Luiz do Carmo (MDB-
-GO) – o qual versa sobre a 
obrigação de síndicos e mora-
dores se reportarem às auto-
ridades competentes, quando 
verificarem casos de violência 
doméstica em condomínios. 
O projeto seguiu em trâmite, 
indo para análise e aprovação 
na Câmara dos Deputados. 

Tal ação legislativa se dá em 
um contexto de isolamento so-
cial e reclusão domiciliar (devi-
do à pandemia de Covid-19), 
no qual os índices de violência 
doméstica subiram flagrante-
mente, conforme apontam ór-
gãos de monitoramento, como 
o Disque 100. Nesse sentido, 
é válido esclarecer que a vio-
lência “doméstica” é aquela 
praticada contra mulheres, ho-
mens (em relações hetero ou 
homossexuais, com parceiros 
atuais ou antigos), crianças, 
idosos e vulneráveis.

Para a consultora jurídica 
condominial Dra. Suse Kleiber 
o dito popular “em briga de 
marido e mulher não se mete 
a colher” é coisa do passado e 
que deve ser esquecido. “Ain-
da que contemos com legisla-
ção específica há 14 anos dedi-

cada à proteção da mulher (Lei 
Maria da Penha), há 30 anos às 
crianças (Estatuto da Criança 
e do Adolescente), aos idosos, 
deficientes, etc., os índices fa-
lam por si só”, pontua a advo-
gada. “Vejo como um dever 
da sociedade a comunicação 
de ocorrência de violência ou 
suspeita nas áreas comuns ou 
privativas dos condomínios. 
Trata-se de prática de empatia, 
respeito e amor ao próximo”, 
complementa Suse. 

A obrigação de denúncia 
será um dever não apenas dos 
síndicos, mas também de con-
dôminos, possuidores e locatá-
rios. Os moradores terão que 
avisar ao síndico e esse, por 
sua vez terá prazo de até 48 
horas a partir do conhecimen-
to dos fatos para apresentar 
denúncia às autoridades. “O PL 
não é dedicado apenas à pro-
teção das mulheres, mas dos 
idosos, crianças, adolescentes 
e pessoas com deficiência. A 
comunicação deverá ser feita 
pelo mesmo número já exis-
tente 180, (Central de Atendi-
mento à Mulher) ou através 
de outros ‘canais eletrônicos 
ou telefônicos adotados pelos 
órgãos de segurança pública’ 
do local dos fatos. Deverão ser 
prestadas o máximo de infor-

mações visando a apuração do 
delito”, orienta a consultora ju-
rídica. 

O texto do projeto inclui 
ainda que o gestor do condo-
mínio providencie a colocação 
de cartazes nas áreas comuns 
de placas alusivas à vedação a 
qualquer ação que configure 
violência doméstica, recomen-
dando notificação, sob anoni-
mato, às autoridades. “O síndi-
co que não faz a comunicação, 
pelos dizeres do PL, poderá 
ser destituído e o condomínio 
multado, desde que reinciden-
te”, informa Dra. Suse Kleiber, 
que recomenda o início da 
fixação de cartazes desde já, 
informando os números para o 
recebimento de denúncias. 

“É bom lembrar que o PL 
merece alguns reparos, ao 
meu sentir, para melhor ser 
adequado à rotina condomi-
nial, inclusive na parte da apli-
cação de multas e da ‘destitui-
ção automática’, mas não retira 
dele o avanço em defesa e pro-
teção dos mais vulneráveis”, 
avalia a consultora, frisando 
que o receio de represálias ou 
a resistência em sair da inércia 
da omissão não devem impe-
dir a coletividade de buscar vi-
ver em um condomínio menos 
hostil e mais harmonioso. 

Aprovado projeto de 
lei que obriga síndico 
a denunciar violência 

ESCOLHENDO LÂMPADAS
Com a necessidade de se passar mais tempo em ambien-

tes internos, devido ao isolamento e distanciamento social, 
aumentou a preocupação com meios de se diminuir a des-
pesa com a conta de energia. Sabendo que a iluminação é 
uma das responsáveis pelo acréscimo na conta de luz, muita 
gente buscou fazer trocas nas lâmpadas, com o objetivo de 
economizar. Todavia, esse intento só é bem sucedido se es-
sas trocas forem inteligentes.

Confira as dicas para fazer boas escolhas: prefira sempre 
lâmpadas LED com o selo do Inmetro na embalagem, o que 
significa que estão em conformidade com as normas técni-
cas e de segurança; verifique na embalagem a quantidade 
de lúmens (lm) da lâmpada e compare modelos com a mes-
ma potência (Watts) (o ideal é escolher aquela que consuma 
menos energia - menos valor de Watts - e que oferecer mais 
lúmens); opte por usar lâmpadas LED junto com sensores 
de presença.

REVESTIMENTO EM PASTILHAS
Extremamente popular para fachadas ou áreas de lazer, 

o revestimento em pastilhas cerâmicas é uma marca da ar-
quitetura urbana no Brasil. Dependendo do fabricante, as 
placas variam de formato 10x10 cm, até 5x5 cm e 7,5x7,5 
cm. No caso da aplicação em fachadas, as pastilhas devem 
ser limpas a cada três anos aproximadamente, com produ-
tos neutros e sempre por uma equipe especializada. 

As manutenções são fundamentais para preservar as 
características originais do revestimento: coloração, brilho, 
aderência à superfície, evitar estofamentos ou dilatações, 
bem como descolamentos dos rejuntes que resultem em 
falhas na malha de pastilhas. É válido ressaltar que todo 
edifício está exposto a intempéries como dilatação térmica, 
umidade, ação dos ventos e vibrações advindas do trânsito 
ou obras próximas, fatores esses que agridem a cerâmica. 
Assim, cada caso deve ser visto em sua particularidade: um 
prédio situado em cidade onde chove muito pode requerer 
manutenções mais recorrentes, por exemplo. 

RETIRADA DE CAPACHOS
 Os cuidados com a higiene visando a uma preven-

ção contra o coronavírus são uma preocupação constante 
dentro dos condomínios atualmente. Nesse sentido, é vá-
lido dar uma orientação a respeito de tapetes do tipo “ca-
pacho”, os que ficam na entrada do hall do prédio e tam-
bém são comuns nas entradas das unidades privativas dos 
condôminos. É recomendável a suspensão temporária des-
te tipo de tapete por parte do condomínio e os moradores 
também devem ser orientados a retirá-los, se possível. 

Isso se deve, principalmente, pela dificuldade em realizar 
um processo eficaz de higienização desses itens, uma vez 
que estudos recentes demonstraram a alta capacidade de 
sobrevivência do vírus em superfícies rugosas. Os capachos 
são usados justamente para limpar os sapatos de quem vem 
do ambiente externo (mais contaminado). Eles podem ser 
substituídos por um pano de chão com água sanitária.
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Interfones, básicos ou sofisticados, 
mas sempre pra lá de essenciais

legislação

Eles constituem itens fun-
damentais para qualquer 
condomínio, já que são res-
ponsáveis por estabelecer a 
comunicação interna no pré-
dio: os interfones! Trata-se 
de equipamento ao qual nem 
sempre é dada a devida aten-
ção no tocante à manutenção, 
todavia, quando ocorre al-
gum dano e um deles fica sem 
funcionar, é certo que algum 
transtorno será causado. 

Esses aparelhos costumam 
dar alguns “sinais e sintomas” 
de que algo está errado e pre-
cisa ser verificado: ruídos na li-
gação, dificuldade de entender 
o que a outra pessoa está fa-
lando, dificuldade na abertura 
do portão por meio do interfo-
ne do apartamento começam 
a aparecer. Esses indícios ge-
ralmente são frutos da falta de 
manutenções periódicas por 
um profissional especializado.

Os interfones são objetos 
projetados para serem bastan-
te resistentes, inclusive para 
suportarem condições de mau 
uso em situações normais. É 
o que explica o Gerente de 
Controle de Acesso Condomi-

nial da Intelbras, Emerson da 
Fonseca Nascimento. “Porém, 
manutenções periódicas feitas 
por profissionais especializa-
dos irão contribuir para que 
o sistema opere por muitos 
anos em boas condições, aten-
dendo assim ao propósito de 
prover comunicação efetiva e 
segura dentro do condomí-
nio. O síndico ou responsável 
pelo sistema de interfonia do 

prédio deve escolher produ-
tos de qualidade de empresas 
idôneas e de boa reputação”, 
destaca.

Emerson comenta que a 
assessoria de um especialista 
é essencial para garantir que 
outras avarias danifiquem o 
aparelho, como, por exemplo, 
prevenir oscilações na ener-
gia como as que existem em 
épocas de chuva e alta inci-

dência de raios. “Existem boas 
práticas de instalações desses 
equipamentos que ajudarão 
muito na proteção e bom fun-
cionamento da solução. Um 
exemplo disso é incorporar 
produtos como nobreaks, pro-
tetores de surto, estabilizado-
res de tensão da rede elétrica, 
que fazem parte do portfólio 
de soluções da Intelbras. Esses 
equipamentos irão criar con-

dições de proteção para que 
o sistema de interfonia possa 
operar normalmente em con-
dições adversas”, afirma o ge-
rente. 

Você gostaria de renovar 
os interfones do seu prédio? 
Saiba que o preço do investi-
mento varia de acordo com 
as expectativas que se tem. 
Emerson Fonseca exemplifica: 
“se for para contemplar uso 
de vídeo e telas dentro dos 
apartamentos para atender às 
chamadas, o custo fica consi-
deravelmente maior. Contudo, 
existem soluções via aplicativo 
no mercado que integram as 
soluções mais populares de 
interfonia e câmeras, deixan-
do o custo da atualização bem 
mais atraente. A estimativa de 
custo vai depender muito da 
solução que o profissional irá 
ofertar e a forma da venda e/
ou locação dos equipamen-
tos”, detalha. O técnico acres-
centa ainda que cada condo-
mínio tem uma identidade 
própria e pode demandar di-
ferentes tipos de configura-
ções para uma mesma gama 
de equipamentos.

Procura por serviços de sanitização
aumenta durante pandemia

A pandemia de Covid-19 
aumentou consideravelmen-
te a preocupação com a hi-
giene, em todos os aspectos. 
No âmbito condominial, cres-
ceu a procura por processos 
de desinfecção profissional 
de ambientes de modo a po-
tencializar a limpeza já reali-
zada por funcionários na roti-
na diária do prédio. 

Essa higienização técnica 
é oferecida por empresas es-
pecializadas e recebe o nome 
de sanitização e geralmente 
combina produtos eficientes 
no combate não apenas ao 
Coronavírus, mas também a 
outros vírus patogênicos, bem 
como bactérias e fungos. 

O engenheiro agrônomo 
Glauco Buccieri, diretor do 
Grupo Técnico em Sanitização 
(GTS), empresa com sede em 

Curitiba (PR), esclarece que a 
limpeza feita por funcionários 
do condomínio visa à elimina-
ção de sujeira, ou seja, maté-
ria orgânica, simplesmente. Já 
a sanitização é o processo que 
visa a baixar os níveis de pa-
tógenos (bactéria, vírus, fun-
gos, etc.) do ambiente para 
níveis recomendados para a 
circulação ou permanência 
de pessoas, isto é, tornando o 
ambiente salubre.

“A sanitização ou desinfec-
ção é o processo que reduz o 
número de microrganismos 
patogênicos aos níveis segu-
ros para a saúde, de acordo 
com RDC 14/2007 da ANVI-
SA”, explica o diretor técnico 
da GTS. A limpeza é uma das 
etapas do processo, sendo 
pré-condição para uma saniti-
zação eficiente. 

Ele afirma que a toxicida-
de do processo de sanitiza-
ção dependerá dos agentes 
utilizados. “Trabalhamos ba-
sicamente com o Quaterná-
rio de amônia, amplamente 
utilizado em áreas hospitala-
res. O quaternário de amônia 
pode apresentar “relativa” 
toxicidade quando aplicado 
em temperaturas superiores 
a 20ºC devido a sua caracte-
rística de volatilização. Por 
isso, padronizamos que após 
as aplicações, deve-se evitar 
principalmente a permanên-
cia de pessoas e pets nas áre-
as comuns por 30 minutos”, 
comenta Glauco.

A empresa de limpeza Lim-
pidus, com sede em São Pau-
lo (SP), é outro exemplo que 
também oferece serviço de 
sanitização predial, utilizan-

do a técnica de nebulização 
eletrostática. “A limpeza que 
se faz normalmente consiste 
em passar um pano úmido 
com um limpador geral, um 
detergente, e visa a remover 
poeira, detritos visíveis e mi-
crorganismos com o objetivo 
de deixá-la em um nível sau-
dável para o ser humano. Já a 
desinfecção que oferecemos 
é feita por nebulização com 
o objetivo de eliminar 99,9% 
das bactérias, fungos e desa-

tivar os vírus”, afirma Eliana 
Gera, coordenadora de ex-
pansão da Limpidus. 

O custo para realizar uma 
sanitização no condomínio 
dependerá de fatores como 
a metragem da área-alvo e 
também se é um ambiente 
externo ou interno, pois isso 
pode influenciar na aplicação. 
Em todos os casos devem ser 
contratadas apenas empresas 
certificadas e com um respon-
sável técnico.
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Condomínios inteligentes são 
nova tendência no mercado 
da segurança patrimonial

cotidiano

Tecnologia e inovação são ferramentas fun-
damentais quando o assunto é a garantia da 
integridade de bens patrimoniais e da vida de 
pessoas. Prova disto são os aplicativos que 
chegam ao mercado e integram segurança, 
gestão de condomínio e controle de tudo em 
um só local. Voltada para condomínios verti-
cais e horizontais, instituições, empresas e in-
dústrias de qualquer segmento, a tecnologia 
começa a estar disponível para smartphones e 
tablets com sistema Android ou iOS, além de 
computadores.

Em Criciúma, a inovação já é possível por 
meio de uma plataforma inédita de condomí-
nios inteligentes. A Virtuale Portaria Remota 
e Monitoramento começou a instalar entre os 
clientes da região Sul a plataforma chamada 
‘Condomínio Inteligente’. “Depois de uma série 
de estudos, pesquisas de mercado e olhando 
para o mercado internacional, firmamos parce-
rias e viabilizamos o sistema de forma pioneira. 
A tecnologia já está em implantação”, explica o 
gestor da Virtuale Portaria Remota e Monitora-
mento, Davi Teixeira.

A Virtuale já disponibilizava a opção de por-
taria remota, mas no formato 100% físico, no 
qual é necessário montar e manter instalada 
uma estrutura no cliente, além de fazer uma 
junção de equipamentos de segurança para re-
alizar a assistência de forma remota.

“Agora, conseguimos unir todas essas fun-
ções da portaria remota no aplicativo ‘Condo-
mínio Inteligente’ e ainda oferecer mais opções. 
São soluções tecnológicas que vieram para sim-
plificar a rotina das pessoas e proporcionar uma 
autonomia de forma inovadora para o cliente, 
sem perder no quesito segurança”. salienta Tei-
xeira. Ele lembra que a portaria remota com as 
funcionalidades físicas segue em alta, mas nem 
sempre é viável para todos os clientes, então, a 
plataforma chega como uma opção na hora de 
zelar pela segurança de seu patrimônio e de sua 
família.

FUNÇÕES DIVERSIFICADAS
Entre as funções do aplicativo, estão: reserva 

do salão de festas; acesso às imagens das câme-
ras em tempo real ou pós-gravação (elas ficam 
armazenadas em nuvem por 30 dias); atualiza-
ção de dados dos moradores ou colaboradores 

de cada unidade a qualquer momento (pets e 
veículos também são cadastrados); síndicos po-
dem compartilhar arquivos com os moradores 
(comunicados e atas de reuniões, por exemplo); 
liberação de acesso para familiares, amigos, 
clientes e fornecedores por meio de QR code; 
recebimento de encomendas com a abertura de 
portas remotamente (também serve para por-
tões de garagem); sinal de pânico, através do 
qual é enviada a localização de quem está em 
perigo para contatos previamente cadastrados; 
e muito mais.

OPÇÕES PARA QUEM NÃO
ABRE MÃO DA PORTARIA FÍSICA

Estas funcionalidades do aplicativo podem 
ser acessadas diretamente pela pessoa e mes-
mo quando ela não estiver no condomínio ou 
empresa, basta ter um celular ou computador 
por perto. Outra opção é para os condomínios 
com portaria física. Chamada de Condomínio 
Autônomo, esta solução possibilita a gestão 
condominial e comunicação integradas em um 
mesmo local, com informações de segurança 
disponíveis a qualquer momento por meio de 
um portal e no aplicativo, emissão de relatórios 
com todos os registros de entrada e saída do 
condomínio, notificação de portas abertas, en-
tre outros.

“Com o app Condomínio Inteligente, todas 
as informações de um condomínio, por exem-
plo, podem ser gerenciadas pelo computador, 
celular ou de forma remota pela empresa de se-

gurança. Neste caso, além das funções autôno-
mas disponíveis no aplicativo, o cliente também 
conta com a assistência técnica, monitoramen-
to e suporte 24 horas da Virtuale, o que inclui, 
entre outras coisas, a instalação e manutenção 
dos equipamentos, como câmeras, portões, fe-
chaduras magnéticas, cerca elétrica, além da 
segurança preventiva, com a ronda tática, e 
também o treinamento aos moradores para uso 
dos dispositivos”, pontua.

Teixeira destaca, ainda, que o maior objetivo 
com este serviço é controlar a entrada e saída 
de pedestres através de eclusas, o acesso de 
veículos e pessoas pelas garagens por meio de 
videomonitoramento e o perímetro do condo-
mínio com auxílio de cerca elétrica e sensores 
de barreira. Em contraponto, trata-se de uma 
formatação para um condomínio inteligente, 
portanto, as opções podem ser habilitadas con-
forme as necessidades e preferências de cada 
cliente – o que também torna o investimento 
variável.

“O serviço de portaria remota custa entre 
50 e 70% menos do que um posto de vigilância 
humana e proporciona uma segurança bastan-
te ampla, inclusive sem vínculo empregatício e 
sem o risco à vida em casos de invasões e cri-
mes. Isso porque o avanço da tecnologia pos-
sibilita o acesso a soluções em segurança com 
custos bem mais acessíveis. A nova plataforma 
tem condições de atender as demandas de qual-
quer padrão de condomínio e está habilitada 
para todas as classes sociais”, finaliza o gestor.
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Síndico também ri!

O Joãozinho fala para a mãe:
- Mamãe o Juquinha disse que ele tem um ta-
-ta-ta-taravô.
E a mãe falou:
- Nossa como ele é mentiroso!
E o Joãozinho:
- Não, mãe! Ele é gago.

Gago

A velha no consultório do gastro:
- Doutor, vim aqui para que o senhor me tire os 
dentes.
- Mas minha senhora, não sou dentista, sou 
gastro. E vejo que a senhora não tem nenhum 
dente na boca.
- É claro. Engoli todos.

Gastro

Uma loira estava tendo aulas de pilotagem de 
helicóptero. O instrutor avisou:
- Eu vou falar com você pelo rádio a cada 1.000 
pés para ver como você está.
A 1.000 pés o instrutor pelo rádio disse que ela 
estava indo muito bem. A 2.000 pés ele disse 
que ela ainda estava indo bem. Logo antes de 
chegar a 3.000 pés, a hélice parou, e o helicóp-
tero caiu no chão. O instrutor correu até onde 
ela caiu, a puxou para fora do helicóptero e 
perguntou:
- O que deu errado?
A loira respondeu:
- A 2.500 pés eu comecei a ficar frio, então eu 
desliguei o ventiladorzão.

Baita loira mesmo

O português liga para a companhia aérea e per-
gunta:
- Quanto tempo leva uma viagem do Brasil para 
Portugal?
- Só um minuto...
Agradece, e desliga.

Um minuto

Um velho senta-se num banco no ônibus, bem 
em frente a um Punk de cabelos compridos, 
com mechas verdes, azuis, rosa e vermelhas.
O velho fica olhando para o Punk e o Punk 
olhando para o velho.
O Punk vai ficando invocado, até que então 
pergunta ao velho:
- O quê foi vovô? Nunca fez nada diferente 
quando era jovem
O velho responde
- Sim, eu fiz. Quando era jovem, fiz sexo com 
uma Arara, e estou aqui pensando: “Será que 
este monstrengo é meu filho?”

Filho meu

No psiquiatra:
- Doutor, tenho complexo de feiúra.
- Que complexo que nada...

Complexo?

No prédio onde eu moro não tem o 13° andar.
- Ué, por que não? O dono do prédio é supers-
ticioso?
- Não, é que o prédio só vai até o 8° andar mes-
mo.

Que coisa....

O sujeito entra em uma concessionária e logo o 
vendedor o aborda:
- Boa tarde! Posso ajudar o senhor? Gostou de 
algum veículo?
- Boa tarde. Gostei sim dessa Hilux.
- Bom, estamos com uma mega promoção. 
Você levando esta Hilux pagamos as 3 primeira 
parcelas.
- Sério?
- Sério.
- Vou levar então.
- Em quantas parcelas?
- Três!

Promessa é dívida!

Porque o louco toma banho com o chuveiro 
desligado? Por que ele comprou um shampoo 
para cabelos secos!

Que louco

Ao chegar na empresa, o chefe vê a sua secre-
tária trabalhando que nem uma condenada e 
pergunta:
- Nossa, dona Priscila! Desde quando a senhora 
trabalha assim deste jeito?
- Desde que eu vi o sr. descendo do seu carro.

Supersincera

Uma bonita moça no ponto de ônibus viu um ho-
mem já maduro e sem hesitar foi até ele e disse:
- Te achei muito bonito. Gostei de você.
O homem admirado colocou a mão no ombro da 
moça e disse:
- Minha querida, esse sentimento é temporário. 
Você é muito jovem para se comportar assim. Por 
favor, vá para casa e estude muito para que você 
possa ter uma vida de sucesso.
Em seguida ele colocou um papel na mão da 
moça e disse:
- Escrevi algumas palavras de sabedoria para 
você. Leia antes de dormir.
E a moça foi embora para casa chorando e se sen-
tindo humilhada. Antes de dormir ela se lembrou 
de abrir o papel e estava escrito:
“A minha mulher estava atrás de mim. Seja como 
for, este é o meu número. Me ligue a qualquer 
hora.”

Esperto!

A esposa estava lavando a louça, enquanto seu 
marido tomava uma cerveja sentado no sofá. De 
repente o marido se vira para esposa e pergunta:
- Amor, o que você fazia antes de casar comigo?
E a mulher, sem pensar duas vezes, responde:
- Eu vivia!

Vivia...

O menino pergunta à mãe: — Manhê! Foi a cegonha que 
me trouxe para o mundo? — Foi, meu filho. — E é Jesus 
que nos dá o pão de cada dia?— Sim. — Mais uma coisa: 
é o Papai Noel que nos dá os brinquedos de Natal? — É 
isso mesmo! — Então para que serve o papai?

Xiiiiiiiiii
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seu condomínio

A palavra “condomínio” 
já compreende em si mesma 
a dimensão coletiva do pa-
trimônio em questão: aqui 
temos um domínio compar-
tilhado e não apenas algo de 
um dono só. Assim, ao fazer 
uso de ambientes, instala-
ções ou equipamentos do 
condomínio, todos os mora-
dores – sejam eles adultos 
ou jovens – devem ter a ci-
ência de que aquilo se trata, 
antes de mais nada, de um 
bem pertencente àquela co-
munidade. 

Em virtude de tais ponde-
rações, é fácil entender por 
que atos de vandalismo são 
infrações que atentam contra 
a “coisa pública”, não respei-
tam o fato de que o que há 
no condomínio é, afinal, de 

Prevenção e combate a atos de 
vandalismo no condomínio em pauta 

todos que fazem parte dele, 
inclusive de quem pratica es-
ses atos errados: a exemplo 
de pichações, danos a equi-
pamentos de segurança (ex-
tintores, alarmes, manguei-
ras, etc.), danos a elevadores 
e lâmpadas, sujeira em áreas 
comuns, morte de plantas, 
entre outros tipos de depre-
dações. 

Ações como as citadas 
muitas vezes são praticadas 
por crianças ou adolescen-
tes, a pretexto de “brincadei-
ras”, mas devem ser levadas a 
sério. É importante ressaltar, 
nesse contexto, que prejuí-
zos causados em decorrência 
de atos de vandalismo não 
são cobertos pelo seguro do 
condomínio. Assim – não ha-
vendo a identificação de um 

culpado – quem paga a con-
ta sobre a irresponsabilidade 
pela brincadeira de mau gos-
to é a coletividade, com o ra-
teio das despesas por todos 
os moradores. 

O que fazer não só para 
combater tal problemática, 
mas principalmente para 
preveni-la? O primeiro pas-
so, sem dúvidas, deve ser um 
apelo pedagógico no intuito 
de educar pais e responsá-
veis a não deixarem jovens e 
crianças fazerem o que bem 
entendem nas dependên-
cias do prédio. É importante 
transmitir a mensagem de 
que o espaço coletivo per-
tence a todos e, portanto, 
deve ser cuidado, não des-
truído. Mensagens pelas vias 
de comunicação com os mo-

radores e cartazes podem au-
xiliar nesta campanha. 

Uma segunda etapa neste 
processo inclui uma monito-
rização consistente dos espa-
ços de uso comum. O ideal é 
cobrir todos esses ambien-
tes com um circuito de câ-
meras integrado, ligado 24 
horas. Dessa forma, caso al-
gum ato de vandalismo seja 
cometido, pelo menos será 
possível identificar o autor. 
Não havendo câmeras sufi-
cientes em todos os locais, é 
importante, pelo menos, que 
algum funcionário do condo-
mínio faça rondas em inter-
valos regulares para verificar 
as áreas. 

A terceira etapa é aquela 
que se dá quando a primei-
ra – a educativa – falhou: é 

preciso penalizar os respon-
sáveis. Após manter uma 
monitorização ostensiva e 
identificar o autor (ou auto-
res) do vandalismo, dá-se a 
etapa punitiva. Aqui é fun-
damental salientar que o Es-
tatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA) veda qualquer 
ato que exponha os menores 
a vexame ou a constrangi-
mento. Por isso, nem o síndi-
co, nem qualquer funcionário 
deve querer ocupar o lugar 
de pai/responsável e querer 
“dar uma lição” verbal. O in-
cidente deve ser reportado, 
juntamente a imagens ou ou-
tros elementos que compro-
vem o ato de vandalismo, aos 
responsáveis pelo menor, os 
quais deverão arcar com os 
prejuízos causados. 


