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Ele não está nem aí para a “lei do silêncio”? De fato, quando o pet 
em questão é um cachorro a missão de obedecer à regra pode ser um 

complicada, uma vez que algumas raças como Yorkshire, Poodle, Chihuahua 
e Pinscher são especialmente ruidosas e podem latir ou grunhir muito. Que 

tal experimentar o adestramento? Página 7.

Senta, deita!

Um mini mercado 
dentro do condomínio. 
Conforto ou problema?

Página 12

Página 8

Confira quais são os golpes 
mais e que colocam em xeque 
a segurança do condomínio

Página 7

Unidades maiores,
condomínios mais caros!

É correto?



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.

Um dos desafios que o sín-
dico pode enfrentar em sua 
administração é ter que lidar 
com regras ultrapassadas, 
que já não atendem à reali-
dade atual do condomínio e 
com isso travam suas ações. 
Você está passando por uma 
situação assim durante o seu 
mandato ou teve de encarar 
um desafio desse tipo quando 
ocupou o cargo de gestor?

Ela representa a “lei” que 
rege o condomínio e tem um 
impacto direto na gestão do 
síndico e também na vida dos 
condôminos: a Convenção. 
Em alguns casos, sobretudo 
em se tratando de empreen-
dimentos mais antigos, esse 
documento possui incongru-
ências, isto é, regras incom-
patíveis com a rotina de um 
prédio residencial atual ou, 

por outro lado, é omisso em 
relação a aspectos que foram 
surgindo após sua criação.

Os dois cenários existem e 
geram uma dúvida frequente 
em síndicos: é possível alterar 
a Convenção do condomínio? 
Para responder essa e outras 
perguntas relativas ao tema, 
trazemos nesta edição do 
Jornal do Síndico uma entre-
vista com o advogado Marcos 
Barbosa Vasques militante 
na área condominial no Rio 
de Janeiro (RJ). Veja como o 
processo de alteração da Con-
venção condominial é técnico 
e segue um passo a passo, 
devendo contar sempre com 
uma assessoria jurídica espe-
cializada.

Já pensou em agregar valor 
ao seu condomínio e ofertar 
maior praticidade aos condô-

minos com um fácil acesso a 
conveniências? Confira nesta 
edição nossa matéria espe-
cial sobre os minimercados de 
condomínio: o que o edifício 
precisa ter para abrigar um, 
como funcionam os pagamen-
tos, que produtos estão à ven-
da, quais as responsabilidades 
do condomínio em relação a 
um empreendimento desse 
tipo.

A necessidade de isola-
mento social imposta pela 
pandemia de Covid-19 impul-
sionou a instalação dos mini-
mercados, que estão sendo 
muito bem avaliados Brasil 
afora. O que chegou em 2020 
como uma tendência tem tu-
do para crescer forte e ganhar 
mais adeptos. Tire todas as 
suas dúvidas nesta edição do 
Jornal do Síndico. 

Desejamos a todos os nos-
sos leitores um mês de se-
tembro produtivo e pleno de 
realizações em prol do con-
domínio. Tenham todos uma 
agradável leitura!

Alterar a convenção do condomínio 
não é tarefa fácil, mas é possível
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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.

Já pensou em 
agregar valor ao seu 
condomínio e ofertar 

maior praticidade 
aos condôminos com 

um fácil acesso a 
conveniências? Confira 

nesta edição nossa 
matéria especial sobre 

os minimercados de 
condomínio

“

(13)

Indicadores Econômicos jurisprudência

-0,04

0,17

0,11

0,25

0,2446

1.045,00

FEV/20

1,24

0,18

0,10

0,07

0,2446

1.045,00

MAR/20

-0,23

-0,30

-0,31

0,2162

1.045,00

ABR/20

0,80 0,28

-0,25

-0,24

-0,38

0,1733

1.045,00

MAI/20

1,56

0,30

0,39

0,26

0,1733

1.045,00

JUN/20

2,23

0,44

0,25

0,36

0,1303

1.045,00

JUL/20

2.74

----

0,78

----

0,1303

1.045,00

AGO/20

TJ-SP - Apelação APL 00510355020098260562 
SP 0051035-50.2009.8.26.0562 (TJ-SP)
Data de publicação: 20/05/2014
Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Vazamento 
em tubulação hidráulica de uso comum. Conserto 
incorretamente realizado pelo condomínio. Ne-
cessidade de correção por condôminos titulares 
da unidade autônoma afetada. Ressarcimento 
devido. Culpa exclusiva do condomínio. Danos 
morais não configurados. Juros moratórios devi-
dos desde os desembolsos porque desconhecida 
a data exata do ilícito absoluto. Sucumbência re-
cíproca reconhecida. Apelações providas em parte.

TJ-SP - Apelação APL 02317571520068260100 SP 0231757-
15.2006.8.26.0100 (TJ-SP)
Data de publicação: 26/09/2014
Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍCIO - Assembleia - Nulidade - Não carac-
terização - Aprovação de obras - Benfeitorias úteis, que potencializam 
o aproveitamento a área comum do condomínio, cujo quórum depende 
do voto da maioria dos condôminos - Incidência do art. 1.341, II, do CC. 
Obras que não importaram em modificações capazes de comprometer o 
conjunto arquitetônico e, portanto, não são consideradas alterações de 
fachada do edifício - Sentença mantida - Recurso desprovido.

TJ-RS - Apelação Cível AC 70063291934 RS (TJ-RS)
Data de publicação: 27/05/2015
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DESPESAS 
CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PA-
GAMENTO. ÔNUS DA PROVA. Na ação de cobrança, uma vez demons-
trado o fato constitutivo do direito do autor, ao réu incumbe fazer prova do 
pagamento por aplicação da regra contida no inc. II do art. 333 do CPC. 
- Ausente comprovação impõe-se a procedência da ação. RECURSO 
DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70063291934, Décima Oitava Câma-
ra Cível, TJ do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 21/05/2015).

TJ-SP - Apelação APL 00200598320128260003 SP 0020059-
83.2012.8.26.0003 (TJ-SP)
Data de publicação: 19/08/2014
Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍCIO - Modificação de porta de entrada da 
unidade - Alteração que não é da fachada - Fotografias que demonstram 
semelhanças entre as duas portas - Rigorismo exacerbado da vida condo-
minial que deve ser combatido, sob pena de tornar inviável a convivência 
entre moradores - Inocorrência, de outra banda, de reparo moral indenizá-
vel - Recurso parcialmente provido para permitir a manutenção da porta 
instalada pelo condômino, repelidos os danos morais e invertidos os ônus 
sucumbenciais.

TJ-SP - Apelação APL 00404803720108260562 SP 0040480-
37.2010.8.26.0562 (TJ-SP)
Data de publicação: 02/07/2014
Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO EDILÍ-
CIO. Autor que busca cominar à ré a obrigação de manter a porta de seu 
apartamento conforme estipulado em convenção. Decisão que julgou im-
procedente o pedido, por estar prescrita a pretensão. Discussão sobre 
quando de fato ocorreu a troca da porta do apartamento da ré. Existência 
de polêmica. Fatos que demandam instrução probatória. Cerceamento de 
defesa. Sentença anulada para prosseguimento da instrução. Recurso 
provido.



Como cotar orçamentos com
mais eficiência e assertividade
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finanças

Quem trabalha com admi-
nistração sabe que uma cons-
tante missão é “fazer mais 
com menos” e isso implica 
buscar estratégias para ter 
mais eficiência na gestão do 
dinheiro. Diferentemente do 
que ocorre na administração 
pública – na qual existem dis-
positivos legais que ditam as 
prioridades para os processos 
de compra – no condomínio 
não há tanta burocracia, po-
rém o objetivo de primar pela 
obtenção do melhor serviço 
com menor custo deve ser 
igualmente buscado, realizan-
do cotações eficientes.

Primeiros passos - Ao iden-
tificar uma necessidade do 
condomínio, o síndico deve 
iniciar uma busca ativa por 
fornecedores. Por exemplo, 
chegou a hora de fazer a ma-
nutenção nas caixas d’água 
do prédio, como proceder? 
O primeiro passo é entrar em 
contato com a última empresa 
que prestou o serviço e procu-

rar saber o valor que seria para 
repetir a mesma atividade. A 
partir daí, pode-se iniciar uma 
procura em sites da internet, 
classificados de jornal e indi-
cações. 

O administrador deve ten-
tar entender como o processo 
que ele deseja executar é feito 
para ter um parâmetro compa-
rativo com as empresas. Ainda 
usando o exemplo das caixas 
d’água: que produto é usado, 
de quantos meses é a garan-
tia, se há técnicos habilitados. 
É importante ter um conheci-
mento mínimo sobre o serviço 
a ser desenvolvido na hora de 
buscar comparativos de preço, 
caso contrário “o barato pode 
sair caro”, pois o síndico que 
desconhece os detalhes da 
atividade pode se deixar levar 
apenas por valores de orça-
mentos mais baixos, mas que 
não entregarão um resultado 
satisfatório. 

Confrontando preços – o 
ideal é captar, no mínimo, três 

orçamentos para o serviço que 
precisa ser contratado ou para 
a compra do equipamento ou 
insumo necessário à deman-
da do condomínio. Havendo 
tempo e interesse, é possível 
ampliar essa pesquisa para 
mais orçamentos e assim se 
tem uma visão melhor das 
variações de preço do merca-
do. Embora o intuito seja o de 
baratear os custos e econo-
mizar, nem sempre a cotação 
mais baixa será a vencedora 
da “competição”, pois o gestor 
deve levar em consideração 
aspectos como a reputação da 
empresa e a qualidade dos re-
sultados. 

É interessante, portanto, 
anexar uma “justificativa” ao 
contrato ou nota fiscal, caso o 
orçamento escolhido não seja 
o mais barato. Assim, questio-
namentos futuros poderão ser 
respondidos com maior facili-
dade. Isso tudo deve ser am-
plamente divulgado à comu-
nidade condominial: seja por 

meio do site do condomínio, 
blog, e-mail, mural de avisos 
ou durante assembleia. 

Arquivamento - É fun-
damental que o síndico seja 
transparente na demonstra-
ção das cotações, pois isso 
prova que ele se esforçou 
para buscar diferentes op-
ções de fornecedores, bar-
ganhando melhores con-
dições em defesa dos 
interesses coletivos. 
Mesmo após a re-
alização da com-
pra ou serviço da 
empresa escolhi-
da, o síndico não 

deve descartar as outras cota-
ções! É prudente que ele man-
tenha os orçamentos cotados 
arquivados para usar como 
defesa em possível problema 
futuro, provando que a con-

tratação foi reali-
zada da melhor 
maneira para o 

condomínio.



setembro - 2020
www.jornaldosindico.com.br/baixadasantista

Página 4

Um setembro diferente
solidariedade

Os pombos fazem parte 
da fauna brasileira, mas a 
proliferação excessiva de-
les pode trazer grande dor 
de cabeça para o gestor do 
condomínio não apenas 
por prejuízos estéticos, mas 
também devido aos riscos 
sanitários, uma vez que es-
ses animais podem ser veto-
res de doenças. Para contor-
nar essa situação, saiba que 
medidas podem ser adota-
das dentro da lei e de forma 
segura.

Quando aglomerados, os 
pombos são ruidosos, fazem 
sujeira em sacadas, paredes 
e calçadas, montam ninhos 
em locais inconvenientes 
como caixas de ar-condicio-
nado e chaminés. Além disso 
tudo, são propagadores de 
doenças fúngicas como His-
toplasmose e Criptococose 
que podem levar a complica-
ções em indivíduos imunos-
suprimidos, Toxoplasmose e 
Salmonella. Essas caracterís-
ticas esses bichinhos serem 
moradores indesejáveis na 
maioria dos edifícios. 

A primeira informação 
para se ter ao se falar em 
manejo de pombos em con-
domínio é a de que eles não 
podem ser tratados como 
quaisquer pragas urbanas, 
as quais podem ser exter-
minadas. Esses animais são 
protegidos Lei de Crimes 
Ambientais (Lei Federal n. 
9605/1999). Assim, maltra-
tar ou abater pombos pode 
ser uma ação com implica-
ções jurídicas.   

Segundo Eloísa Marchet-

A pandemia provocou mu-
danças em toda a socieda-
de. O aumento das pressões 
emocionais no isolamento 
social, o medo da doença e 
as perdas decorrentes da Co-
vid-19 são alguns dos desa-
fios. Falar de saúde mental 
é mais urgente que nunca. A 
conscientização é essencial 
para reduzir os índices de sui-
cídio no país.

Ao longo deste Setembro 
Amarelo, mês de prevenção 
do suicídio, quando as pesso-
as costumam estar mais aber-
tas para se informar sobre a 
importância de buscar apoio, 
o CVV se adaptou para mo-
bilizar a população ao redor 
desse tema tão relevante e 
sensível. Diversas ações on-
line, como palestras e deba-
tes, serão promovidas, assim 
como materiais informativos 
estarão disponíveis nas nos-

sas redes sociais, nos perfis /
setembroamarelo e /cvvofi-
cial e também no site http://
www.setembroamarelo.org.
br onde é possível fazer o do-
wnload de cartilhas, banners, 
vídeos, spots de rádio, etc.

Acolher sem criticar, con-
versar sem julgar, compreen-
der os sentimentos daqueles 
que passam por momentos 
de tristeza, ansiedade, medo 
ou sensação de solidão fazem 
parte da filosofia do CVV, mas 
todos podem incorporar es-
sas atitudes no seu dia a dia. 
Com um amigo, um colega de 
trabalho, um familiar… com 
quem esteja precisando ser 
profundamente escutado.

Nos últimos meses, ajus-
tamos nossos meios de con-
tato com a população para 
continuar oferecendo apoio 
emocional sigiloso e gratuito. 
Como todos, tivemos que nos 

adaptar, garantindo seguran-
ça e saúde aos voluntários e, 
ao mesmo tempo, mantendo 
a oferta do serviço. Essa mu-
dança colaborou para manter 
as cerca de 250 mil ligações 
que recebemos mensalmen-
te.

Se você estiver precisan-
do conversar, ligue 188 ou 
mande um e-mail pelo nosso 
site cvv.org.br. Mas se quiser 
tornar-se voluntário, também 
é possível se inscrever por lá. 
Basta ter mais de 18 anos, dis-
por de pelo menos 4 horas e 
meia por semana, passar por 
um treinamento e ter genu-
ína vontade de ajudar. E va-
mos aproveitar o movimento 
do Setembro Amarelo para, 
juntos, garantir que a saúde 
emocional possa ser discutida 
nos 365 dias do ano, com me-
nos tabu e estigma. Falar é a 
melhor solução!

Manejo de pombos: 
o que é permitido?

to, bióloga da Unicontrol, 
empresa controladora de 
pragas sediada no Rio Gran-
de do Sul, configuram prá-
ticas vedadas por lei matar, 
perseguir, caçar, apanhar, 
modificar, danificar ou des-
truir ninho. “Nada disso é 
possível fazer sem autoriza-
ção dos órgãos de meio am-
biente de cada estado. An-
tes da eliminação, é preciso 
tentar várias alternativas.”, 
afirma a profissional. Tal ex-
plicação vem ao encontro 
da Instrução Normativa do 
IBAMA n.141/2006 de que 
caso sejam esgotadas todas 
as alternativas de manejo, o 
controle de pombos pode ser 
autorizado pelo órgão com-
petente. 

Dessa forma, o que é pos-
sível fazer para controlar os 
incômodos provocados pe-
los pombos no condomínio? 
O manejo dos pombos não 
consiste no abate, pois, con-
forme dito, isso é uma práti-
ca ilegal, põe-se em prática 
uma estratégia de impedi-
mento do acesso ao alimen-
to, à água e ao abrigo.

“Em relação aos pombos, 
trabalhamos com dois tipos 
de manejo. Um deles é a eli-
minação dos locais de pouso 
através de fios de náilon, es-
pículas, vedação dos locais 
de entrada, para que o pom-
bo precise procurar outro 
lugar pra pousar e nidificar”, 
exemplifica Eloísa Marchetto. 

A bióloga acrescenta que 
há outra técnica a qual utili-
za ondas eletromagnéticas 
como “repelente” contra 
os pombos. “É um sistema 
definitivo de repelência ele-
trônica, através de campo 
eletromagnético de baixa 
frequência (12Hz). Essas on-
das agem diretamente no 
sistema de orientação espa-
cial dos pombos, causando 
desorientação e impede o 
pouso das aves onde o apa-
relho está instalado.” A es-
pecialista assegura que não 
causa danos às aves, outros 
animais domésticos ou seres 
humanos, nem causa interfe-
rência em equipamentos ele-
trônicos, sendo assim uma 
alternativa ecologicamente 
correta, sem ruído e de baixo 
custo de energia para se lidar 
com o incômodo dos pombos 
em condomínios. 
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MANUAL DE LIMPEZA
Em agosto, a Abralimp lançou um “Manual de 

Procedimentos de Limpeza durante a pandemia de 
Covid-19 para condomínios e suas áreas comuns”, 
ao qual pode-se ter acesso na página da organiza-
ção na internet (abralimp.org.br). A iniciativa visa a 
auxiliar e padronizar os protocolos em condomínios 
- residenciais e comerciais - que possuem mão de 
obra própria na limpeza, colaborando na diminui-
ção do risco de disseminação do novo coronavírus.

Em 20 páginas, várias recomendações práticas 
são transmitidas. O manual, específico para con-
domínios, apresenta 7 capítulos com informações 
sobre: higienização das mãos, treinamento da 
equipe de limpeza, Equipamentos de Proteção In-
dividual (EPI), produtos químicos, materiais, pro-
cedimentos e gestão de resíduos.  As orientações 
da Abralimp estão alinhadas com as diretrizes do 
Ministério da Saúde, da OMS, Associação Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dos demais ór-
gãos de saúde. Leitura gratuita e imperdível para o 
síndico de condomínio!

SECADORES DE MÃO
Provavelmente o tema “higienização” per-

manecerá em alta por um bom tempo, devido 
à situação de pandemia de Covid-19. Assim, 
diversas soluções estão constantemente sendo 
disponibilizadas com foco na facilitação da roti-
na de novos hábitos agora necessários para se 
prevenir o contágio pelo novo coronavírus. Nes-
se contexto, uma ideia que vem ganhando os 
condomínios – especialmente áreas molhadas 
como lavados – são os secadores de mãos. 

Trata-te de máquinas já bastante difundidas 
em estabelecimentos comerciais que emitem 
um jato de ar quente em alta velocidade com o 
qual é possível secar as mãos após a lavagem. 
Isso dispensa o uso de toalhas de papel ou teci-
do e também o toque em qualquer estrutura, já 
que os equipamentos funcionam acionados por 
sensores de presença. Essas características con-
ferem, portanto, aos secadores de mãos (“hand 
dryers”) uma maior segurança contra o corona-
vírus.

ÁGUA QUENTE OU FRIA
Você sabia que há diferentes tipos de tubos 

e conexões hidráulicas a depender da tempe-
ratura da água que corre por dentro desse en-
canamento? Saiba que esse critério de escolha 
é fundamental para garantir a segurança e efi-
ciência do encanamento, bem como prolongar 
a vida útil dos materiais, adiando possíveis re-
paros e trocas. 

O PVC é material que integra o tipo mais 
comum de tubo e também conexões, sendo 
facilmente encontrado, de fácil manuseio e 
suporta até 25ºC, por isso, é o mais indicado 
para água fria. Já o CPVC (Policloreto de Vinila 
Clorado, um derivado do PVC) é o tipo indica-
do para água aquecida por ser mais flexível. Já 
para a água muito quente, a opção definitiva 
é o cobre (até 1.100ºC). Por fim há o PEX, um 
tipo de tubulação semelhante a uma manguei-
ra que suporta uma faixa mais flexível de tem-
peraturas, servindo à condução, portanto, de 
água quente e também água fria.
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Unidades maiores
podem pagar
condomínio mais caro?

O percurso 
para alterar a 
Convenção do 
condomínio

A Convenção é o texto mais importante relacionado à di-
nâmica condominial, pois disciplina tudo o que diz respeito 
a normas e condutas relativas à convivência nesse tipo de 
habitação. Assim, o que está escrito nesse documento tem 
um direto impacto na gestão do síndico, bem como na vida 
dos moradores em geral.

Alterar toda a Convenção – reescrevendo-a – ou rerratifi-
car (corrigindo apenas parte de algum conteúdo específico) 
não é tarefa fácil, mas é possível. O trabalho é burocrático 
e exige a consulta de um técnico. Para tanto, contar com 
uma assessoria jurídica especializada em Direito Condomi-
nial é fundamental para não cometer deslizes e agilizar todo 
o processo de alteração. 

Em entrevista concedida ao Jornal do Síndico, o advoga-
do Marcos Barbosa Vasques, pós-graduado em Responsa-
bilidade Civil e Direito do Consumidor e mestre em Direito 
Público, militante na área condominial no Rio de Janeiro (RJ) 
elucida algumas dúvidas sobre a questão da alteração das 
Convenções. Confira:

JORNAL DO SÍNDICO - É necessário contratar um advogado 
para se proceder com a alteração da Convenção condomi-
nial? 
Marcos Barbosa Vasques - É necessária a contratação de 
um advogado, pois o Código Civil trouxe muitas alterações 
relativas ao Condomínio Edilício, revogando parte da lei 
4.591, de 16/12/1964.

JORNAL DO SÍNDICO – Como é o processo para se fazer a 
alteração na Convenção? 
Marcos Barbosa Vasques - Em apertada síntese, para se re-
alizar uma alteração de Convenção, é preciso marcar uma 
assembleia geral dos condôminos (AGE/AGO), com obser-
vância dos requisitos legais,  na qual fique claramente dis-
posto que conste no Edital de Convocação que um dos itens 
da pauta é proceder às alterações na Convenção em vigor. 

JORNAL DO SÍNDICO - Qual é o quórum para aprovação da 
nova Convenção? É muito difícil obtê-lo? 
Marcos Barbosa Vasques - O quórum de aprovação é de, 
no mínimo, 2/3 das frações ideais dos titulares presentes 
na assembleia. Nem sempre é fácil de se obter esse quórum 
de aprovação. Por isso mesmo há decisões dos tribunais no 
sentido de se aprovar que as Convenções prevejam a exis-
tência de assembleias de continuação, o que facilitaria, em 
muito, a obtenção desse quórum.

JORNAL DO SÍNDICO - Alteração e rerratificação são as 
mesmas coisas (em relação à Convenção condominial)?
Marcos Barbosa Vasques - Alterar e rerratificar, no que diz 
respeito a uma Convenção, exige o mesmo quórum de apro-
vação, portanto têm o mesmo efeito.

JORNAL DO SÍNDICO - Em qual cartório deve-se registrar a 
Convenção?
Marcos Barbosa Vasques - A Convenção deve ser averba-
da no Ofício de Registro de Imóveis, junto à matrícula dos 
imóveis.

especial

Não é incomum existirem 
edifícios com plantas irregu-
lares que acomodam unida-
des de diferentes tamanhos, 
por exemplo, apartamentos 
com mais ou menos quartos, 
com ou sem sacada. Essas pe-
culiaridades implicam tam-
bém modificações na metra-
gem de cada um e é aí que 
reside a dúvida de muitos 
moradores e síndicos de con-
domínio: a cobrança da taxa 
de rateio deve ser a mesma 
para todo mundo?

Para iniciar essa explicação 
é preciso antes compreender 
o conceito de fração ideal, 
o qual vem a ser o quanto a 
unidade privativa do morador 
corresponde dentro do em-
preendimento, isto é, o seu 
percentual correspondente 
em relação ao todo. De modo 
geral, isso demonstra o “ta-
manho” da fatia de que cada 
condômino usufrui no prédio 
e, portanto, determina tam-
bém o peso das suas respon-
sabilidades com esse. 

Em condomínios sem va-
riações nos formatos das 
plantas dos imóveis, o cálculo 
da taxa condominial é bastan-
te simples, pois considera-se 
que todos são donos do mes-
mo percentual do condomí-
nio. Contudo, para prédios 
com imóveis de diferentes 
dimensões, convenciona-se o 
cálculo da taxa condominial 
feito de acordo com o tama-
nho da unidade. Desse modo, 

o rateio dos gastos é baseado 
pela proporção do quanto a 
fração ideal da unidade cor-
responde no total das des-
pesas mensais condomínio: 
quem tem um imóvel maior, 
paga mais. Essa regra, entre-
tanto, precisa estar registrada 
na Convenção do condomínio.  

A convenção condominial 
pode instituir, para aparta-
mentos maiores, o pagamen-
to de taxa de condomínio 
mais alta, vinculada à fração 
ideal da unidade. Esse tem 
sido o entendimento da Justi-
ça. É o que ilustra decisão re-
cente do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) o qual negou em 
julho provimento ao recur-
so dos proprietários de uma 
cobertura que questionavam 
a obrigação de pagar a taxa 
de condomínio e as despesas 
extras em dobro. Com base 
no inciso I do artigo 1.336 do 
Código Civil, foi reafirmada a 
jurisprudência segundo a qual 
é legal a cobrança pela fração 
ideal do imóvel, caso seja esta 
a decisão dos condôminos.

Os proprietários em ques-
tão ajuizaram ação para rever 
o valor da taxa, apontando a 
impossibilidade de pagar em 
dobro pelo simples fato de a 
unidade estar localizada na 
cobertura do edifício. O Tri-
bunal de Justiça de São Pau-
lo entendeu que a cobrança 
se justifica porque a fração 
ideal do terreno e das par-
tes comuns correspondente 

à cobertura (com área total 
de 519,12m², incluindo três 
vagas de garagem) é de 20%, 
enquanto a das demais uni-
dades (269,56m², com duas 
vagas) é de 10%.

No recurso especial, os 
proprietários alegaram enri-
quecimento sem causa dos 
outros condôminos, afirman-
do que “as despesas decor-
rentes da conservação ou 
utilização das partes e coisas 
comuns não possuem qual-
quer relação com o tamanho 
ou mesmo com a fração ideal 
dos apartamentos, devendo 
todas as unidades arcarem 
com os custos na mesma pro-
porção”. Eles disseram ainda 
que seu imóvel tem área in-
terna similar à dos demais, di-
ferindo apenas pela existência 
de um lavabo.

O ministro Villas Bôas 
Cueva, relator, entretanto, 
lembrou que é dever do con-
dômino contribuir para as 
despesas do condomínio na 
proporção da fração ideal, 
salvo disposição diferente na 
convenção. Segundo ele, se 
a Convenção estipula o rateio 
das despesas com base na fra-
ção ideal – exatamente o caso 
analisado –, não há violação 
de lei federal. Por fim, o mi-
nistro observou que, segundo 
consta do processo, uma as-
sembleia realizada em 2015 
pelos condôminos rejeitou a 
proposta de rateio das despe-
sas de forma igualitária.
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cotidiano

Se você mora em edifício 
residencial com certeza já 
presenciou ou soube de al-
gum conflito entre vizinhos 
por causa do barulho cau-
sado por bichinhos de esti-
mação. Embora o Supremo 
Tribunal Federal (STF) tenha 
decidido, em 2019, por una-
nimidade que condomínios 
não podem proibir animais 
de estimação em casa, a per-
manência deles nos prédios, 
entretanto, depende das con-
dições de não ameaçarem a 
segurança nem perturbarem 
a tranquilidade dos morado-
res. 

Quando o pet em ques-
tão é um cachorro a missão 
de obedecer à lei do silên-
cio pode ser um pouco mais 
complicada, uma vez que al-
gumas raças como Yorkshire, 
Poodle, Chihuahua e Pinscher 
são especialmente ruidosas e 
podem latir ou grunhir muito, 
acarretando incômodo à vizi-
nhança.

O servidor público Felipe 
Ramelli, 30 anos, é tutor de 
Rubacão, um cão sem raça 
definida de grande porte, de 
1 ano e 2 meses, e mora em 
um prédio residencial em 
João Pessoa (PB). Desde o 
sétimo mês Felipe e a espo-
sa perceberam que os lati-
dos do cão poderiam estar 
trazendo inconvenientes aos 
seus vizinhos e buscaram to-
mar providências. “Apesar de 
não termos recebido nenhu-
ma queixa do condomínio 
ou de moradores, notamos 
que dava para ouvir nosso 
cachorro latir de outras par-
tes do prédio como escadas, 
corredores e até do térreo e 
aí deduzimos que isso estaria 
sendo desagradável”, relata 
Felipe. 

Os tutores de Rubacão de-
cidiram agir antes que o pro-
blema pudesse causar algum 
conflito maior de convivência. 
“Fomos pesquisar como ou-
tras pessoas que também têm 
cachorros de grande porte em 
apartamento lidaram com es-
sas questões e encontramos 
um adestrador. Por estar no 
período de pandemia e iso-
lamento, todo o treinamento 
foi feito com aulas on-line, 
mas teve um excelente resul-
tado”, afirma Felipe. 

Ele acrescenta que, além 
dos cuidados com os ruídos, 
passou a ser mais cauteloso 
também com a limpeza das 
patas. “Ao entrar no condo-
mínio, sempre limpo as patas 
de Rubacão para não sujar as 
áreas comuns do prédio e não 
gerar nenhuma reclamação 
desse tipo”, completa Ramelli. 
O treinamento ficou a cargo 
de Gustavo Vilar, adestrador 
com larga experiência na área. 

O especialista explica que 
o latido ocorre principal-
mente quando o cão está só, 
período no qual concentra 
maior nível de estresse, e dá 
orientações para melhorar 
isso: “despedidas em tom de 

lamentação devem ser evita-
das, pois o cão assimila emo-
ções pelo timbre da voz e in-
terpreta aquilo como ‘estou 
sendo abandonado e algo trá-
gico vai ocorrer’ e, de mesmo 
modo, os donos devem evitar 
fazer muita celebração quan-
do chegam em casa, pois isso 
faz um pico de ansiedade no 
cão”, recomenda Gustavo. O 
adestrador explica que essas 
atitudes humanas alimentam 
o ciclo de vocalização por an-
siedade no pet, representado 
pelos latidos. 

Para condicionar o cão a 
latir menos e moderar os ní-
veis de ansiedade, convencio-
na-se usar a chamada regra 
dos 10 minutos. “É bom evi-
tar ter contato direto com o 
cachorro nos 10 minutos que 
antecedem a saída do dono e 
também durante os primeiros 
10 minutos após a chegada 
ao apartamento. Isso é im-
portante para naturalizar os 
períodos em que o cachorro 
está sozinho em casa”, afirma 
o adestrador Gustavo Vilar. 
Com treinamento e disciplina, 
é possível manter o convívio 
harmonioso entre pets e mo-
radores no condomínio. 

Adestramento é 
alternativa para lidar com 
cães em condomínio

A tendência ao trabalho home office foi acelerada nos 
últimos meses devido ao isolamento social. Assim, com mais 
gente em casa durante o dia, os condomínios registraram 
um aumento no consumo de água.

Um método rápido e eficaz de reduzir os gastos e evi-
tar desperdícios é a medição individualizada. Saiba como a 
instalação de hidrômetros individuais contribui com a sua 
casa:
1. Economia no seu bolso: a partir da individualização você 
só paga o que realmente consome. E o investimento na ins-
talação retorna de forma gradual, ao longo dos meses.
2. Monitoramento de vazamentos: os relatórios mensais de 
consumo facilitam a detecção de vazamentos ou de ligações 
clandestinas na rede.
3. Colaboração com o meio ambiente: além de ajudar nas 
contas da família, mudanças de hábitos de consumo com-
batem o desperdício de recursos hídricos.
4. Valorização do patrimônio: o investimento em individua-
lização agrega valor ao seu imóvel.
5. Segurança para o seu condomínio: por meio de tecnolo-
gia de ponta, os dados de consumo são enviados para uma 
central de monitoramento, sem a necessidade de acesso 
presencial às unidades, nem ao condomínio. 

A IouTility utiliza os sistemas e equipamentos mais mo-
dernos para trazer conforto, economia e segurança para 
sua casa. 

Com soluções inteligentes de eficiência energética e hí-
drica, a empresa desenvolve projetos personalizados de 
acordo com as necessidades do seu condomínio, atenden-
do os regulamentos técnicos de empresas de saneamento, 
como a Sabesp, ou implementando a autogestão do consu-
mo de água e gás. A IouTility é uma das poucas empresas 
homologadas no maior programa de individualização do 
Brasil, o ProAcqua. 

Solicite um orçamento pelos e-mails comercial@ioutility.
com.br e individualiza@ioutility.com.br, ou através do nosso 
site www.ioutility.com.br.

 A IouTility é uma das empresas controladas pela Passa-
relli Engenharia (www.passarelli.com.br)

Cinco benefícios
da individualização

de água no seu
condomínio
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Cinco golpes que podem furar
a segurança do seu condomínio

segurança

Uma das principais moti-
vações que levam mais e mais 
pessoas a irem morar em edi-
fícios residenciais é, além de 
outras conveniências, o que-
sito segurança. Em nome dis-
so, muita gente aceita pagar 
uma taxa de condomínio mais 
cara para obter maiores in-
vestimentos em equipamen-
tos e recursos que ofereçam 
maior proteção ao prédio e a 
todos que nele habitam. 

Embora hoje exista no mer-
cado de segurança patrimonial 
uma vasta gama de disposi-
tivos que prometem blindar 
o condomínio da ação nociva 
de bandidos (travas, câmeras, 
alarmes, fechaduras, etc.), 
uma consideração deve ser 
feita: se não existir uma orien-
tação assertiva e um treina-
mento junto às pessoas, é pos-
sível que todo o investimento 
em recursos de segurança não 
seja suficiente para proteger 
os moradores da criminalida-
de externa. 

Falha humana - É impor-
tante lembrar que muitas ve-
zes o acesso de criminosos aos 

edifícios se dá pela negligên-
cia (ou até má fé, em alguns 
casos) por parte de morado-
res ou funcionários. Portanto, 
é fundamental que todas as 
pessoas que fazem parte do 
condomínio sejam orientadas 
quanto ao correto uso dos 
equipamentos de proteção, 
bem como em relação aos 
protocolos de segurança, a fim 
de evitar possível golpes. 

A regra máxima é jamais 
permitir o acesso de alguém 
no condomínio sem obter 
uma autorização prévia. Mui-
tos condomínios adotam pro-
tocolos mais rígidos e coletam 
nome, sobrenome e número 
do documento do visitante. 
O importante é estabelecer 
um protocolo de acesso e in-
formar todos os condôminos 
sobre o procedimento e não 
abrir exceções. 

Golpes – Quando se fala 
em não permitir a entrada de 
ninguém sem autorização é 
“ninguém” mesmo. O porteiro 
deve estar ser orientado quan-
to a essa proibição expressa, 
ainda que o “visitante” seja 

um profissional. Acontece que 
atualmente vários golpes são 
aplicados em condomínios por 
pessoas que se passam por re-
presentantes de empresas ou 
companhias públicas para en-
trar no condomínio e praticar 
furtos e “arrastões”. Confira 5 
exemplos de golpes: 
- Falso agente de saúde: este 
golpe tem se tornado mais 
frequento durante a pande-
mia, a pretexto de “vistorias” 

ou “campanhas” da Covid-19. 
Pessoas chegam com jalecos e 
crachás se identificando como 
agentes comunitários da rede 
municipal de saúde.
- Funcionário uniformizado: 
o indivíduo chega com a rou-
pa idêntica ao dos Correios, 
ou concessionária de energia, 
empresa de internet, etc. A 
entrada dele só deve ser per-
mitida após checar se ele foi 
convocado e seus dados preci-

sam ser coletados.
- Falso corretor de imóveis: 
também chegam portando 
alguma identificação profis-
sional, relatando que desejam 
subir para ver algum imóvel. 
Como forma de convencimen-
to, chegam a oferecer algu-
ma quantia de comissão ao 
porteiro caso faça a venda do 
apartamento. Tudo mentira 
para entrar no prédio e prati-
car crimes. 
- Falsa grávida sozinha: mu-
lher que se apresenta sozinha 
e gestante pedindo alguma 
ajuda, geralmente para ir ao 
banheiro. A tentação para aju-
dar é grande, porém isso pode 
ser a chance que ela precisa 
para render o porteiro e per-
mitir a entrada dos cúmplices. 
- “Carteirada”: o porteiro 
deve desconfiar imediata-
mente de qualquer visitante 
que se imponha por meio da 
arrogância, afirmando exercer 
alguma profissão (advogado, 
promotor, policial, etc.) ou 
“conhecer alguém”. O acesso 
não deve ser permitido sem 
autorização a ninguém.

Manutenção preventiva: ação planejada e obrigatória
Embora um imóvel seja pla-

nejado e construído para resis-
tir a muitos anos servindo aos 
seus usuários, é fato que con-
dutas preventivas devem ser 
adotadas no sentido de preser-
var a vida útil e integridade das 
estruturas. Alguns gestores im-
prudentes, contudo, preferem 
relaxar a manutenção dessas 
sob a justificativa da falsa “re-
dução de despesas” e tal com-
portamento negligente pode 
ter consequências danosas ao 
condomínio. 

A NBR 5674 da ABNT é o 
único texto normativo que 
contempla os procedimentos 
concernentes ao controle e 
avaliação da qualidade da ma-
nutenção de edificações e ela 
jamais deve ser realizada de 
modo improvisado e casual. É 
o que explica o engenheiro civil 
Leonardo Pupo, especialista em 
avaliações e perícias da Planner 
Engenharia. “As manutenções 
devem ser planejadas com an-
tecedência e estas ações pode-

rão ser auxiliadas através de um 
laudo de vistoria e acompanha-
das por profissionais creden-
ciados junto ao CREA ou CAU”, 
complementa.

Pupo explica que as manu-
tenções são diferenciadas em: 
rotineiras (que é um fluxo cons-
tante de serviços padronizados 
e cíclicos, por exemplo, limpeza 
geral e lavagem de áreas co-
muns); corretivas (demandam 
ação ou intervenção imediata 
a fim de permitir a continuida-
de do uso dos sistemas ou evi-
tar graves riscos ou prejuízos 
pessoais e/ou patrimoniais aos 
seus usuários ou proprietários) 
e as manutenções preventivas 
(programadas com antecedên-
cia priorizando as solicitações 
dos usuários, gravidade e ur-
gência, e relatórios de verifica-
ções periódicas sobre o estado 
de degradação). 

“Estudos realizados compro-
vam que se a manutenção não 
for realizada, serão necessários 
reparos equivalentes a 5 vezes 

os custos de manutenções. Por 
sua vez, se esses reparos não 
forem efetuados, as despesas 
de renovação podem atingir 5 
vezes o custo do reparo”, alerta 
Leonardo Pupo. O engenheiro 
afirma que a manutenção deve 
ser iniciada tão logo se inicie 
o uso da edificação e, no caso 
de unidades privativas, mes-
mo que estejam desocupadas, 
deve ser implantado o Progra-
ma de Manutenção.

Relaxar as medidas preven-
tivas pode ter consequências, 
inclusive jurídicas, uma vez que 
é obrigação legal do síndico di-
ligenciar a conservação do edi-
fício, como expressamente pre-
visto no art. 1.348, V, do Código 
Civil. O advogado e também 
engenheiro civil Evandro Lucas 
Diniz orienta que dentre outras 
providências, é necessário que 
o síndico fique atento aos pra-
zos de manutenção das diver-
sas instalações da edificação, 
previstos no manual do usuário 
emitido pela construtora no 

momento da entrega do em-
preendimento.

“A realidade prática, contu-
do, é que muitos dos condomí-
nios são mais antigos e já não 
possuem mais um manual do 
usuário ou, quando possuem, 
eles já se mostram desatualiza-
dos frente às reformas e substi-
tuições de equipamentos ocor-
ridas ao longo do tempo”, relata 
Evandro. Nesses casos, ele indi-
ca que é possível contornar o 
problema com a elaboração de 
um Laudo de Inspeção Predial 
Total por uma equipe de enge-
nharia. 

“Esse laudo dará ao condo-
mínio um novo manual de ma-

nutenções e ainda, se necessá-
rio, um planejamento de obras 
de reformas definindo uma or-
dem de prioridades a partir de 
uma análise técnica sistêmica”, 
acrescenta. “O síndico deverá 
aprovar esse novo manual de 
manutenção produzido e o pla-
nejamento de obras de refor-
mas em assembleia, de modo 
a também vincular os próximos 
síndicos ao seu cumprimento”, 
orienta o advogado. Seguido o 
manual ao longo do tempo, os 
condôminos ficam mais segu-
ros e o síndico adimplente com 
suas obrigações, sem riscos de 
sofrer sanções e punições le-
gais.
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Condomínio terá que indenizar morador
 por instalar câmera de vigilância

Um condomínio localizado na região do Cru-
zeiro terá que indenizar um dos seus condôminos 
por ter instalado uma câmera de vigilância em 
frente a porta do apartamento. De acordo com 
o morador, a medida não foi adotada em outros 
andares ou com outros residentes. Pelo constran-
gimento, ele pede indenização por danos morais.

Segundo o autor da ação, a câmera foi insta-
lada pela moradora do apartamento vizinho que 
era síndica à época dos fatos. No entanto, o equi-
pamento fora direcionado para a entrada de sua 
casa. Em virtude disso, recorreu ao Judiciário para 
retirada do aparelho de filmagem, bem como para 
que fosse reparado moralmente pelos danos su-
portados.

Na visão do magistrado do 7º Juizado Especial 
Cível de Brasília, o caso confronta o direito de pro-
priedade com o direito de vizinhança e, em conse-
quência, o direito à privacidade.

PUBLICIDADE
O juiz verificou que as câmeras que foram ins-

taladas para fins de segurança do condomínio to-
das estão direcionadas para áreas comuns. “Tal 
fato demonstra que não se justificaria a instalação 
da câmera voltada para a porta do morador. Ade-
mais, não ficou evidenciado nos autos que havia 
outras câmeras instaladas no edifício que estariam 
apontadas para as portas dos demais moradores, 

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

a fim de demonstrar que era um posicionamento 
acordado coletivamente”, esclareceu.

De acordo com o magistrado, um dos fatos que 
corrobora com a irregularidade da câmera naque-
le local é o fato de que o equipamento só foi reti-
rado após o ajuizamento da ação. Ficou evidencia-
do, de acordo com a decisão, que houve abuso no 

exercício do direito, por parte da síndica, por se 
tratar de medida tomada de forma particular sem 
anuência dos demais condôminos.

Com isso, o juiz determinou uma indenização 
por danos morais de R$ 1 mil que deverá ser paga 
no prazo de 15 dias, sob pena de multa.

Cabe recurso da decisão.

A iniciativa de moradores de um condomínio de 
prédios em Assis (SP) de criar uma horta onde havia 
um jardim ornamental acabou resultando em benefí-
cios extras ao planejamento.

O desafio inicial era apenas o de entreter os filhos 
dos moradores durante a pandemia que começou a fe-
char as escolas em meados março deste ano – já são 
mais de cinco meses com os pequenos isolados em 
casa.

No entanto, além de oferecer uma opção diferen-
ciada de atividade longe das telas de celulares, compu-
tadores e TV, a criação da horta começou a despertar na 
criançada o gosto por uma alimentação mais saudável.

“Todo mundo se engajou nesse projeto, um mora-

dor trouxe o esterco para o adubo, outro trouxe mudas 
de hortaliças, e a coisa foi crescendo. Agora, a criançada 
do prédio tem a oportunidade de cultivar e colher o que 
eles plantam”, explica o síndico Laércio Pereira dos Santos 
Júnior.

A enfermeira Kelly Vilarinho afirma que tem notado 
difernça no dia a dia dos filhos, que agora agregaram o 
“compromisso” e regar e rastelar a horta dom frequência. 
Além disso, a horta influenciou também na alimentação 
de algumas crianças.

“Minhas irmãs e eu melhoramos a nossa alimentação 
porque começamos a comer mais saladas. Basta descer e 
colher, porque tudo ficou perto de casa”, diz o estudante 
João Victor Panelli, de 13 anos.

Tudo o que é plantado no prédio é consumido pelos 
moradores, que já estão se acostumando a fazer a feira 
da semana apenas descendo o elevador.

A ideia deu tão certo que os moradores já estudam 
ampliar o projeto para um segundo jardim que fica ao 
lado da primeira horta.

A “consultoria técnica” sobre com cultivar e cuidar 
das plantas fica a cargo Arnaldo José Rodrigues, o jardi-
neiro do condomínio, que divide seus conhecimentos 
de jardinagem com as crianças.

“Eles fazem um pouco de tudo, mas eles aprendem 
muito mais colocando a mão na massa, já estão plan-
tando, regando, colhendo, ou seja, estão cuidado da 
horta. Está sendo muito legal”, diz Rodrigues.

Horta cultivada em condomínio ajuda crianças a enfrentarem a pandemia
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Síndico também ri!

Joãozinho chega em casa e diz:
- Mãe, eu descobri que sou mais inteligente que a pro-
fessora.
E a mãe diz:
- Por que você acha isso?
- Porque eu passei de ano e ela continuou no mesmo.

Mais inteligente

A mãe pergunta ao Joãozinho:
- Joãozinho, por que é que você já não passa tempo 
com o seu amigo Pedro?
Joãozinho responde:
- Mãe, você gostaria de passar tempo com alguém que 
fuma, bebe e fala palavrões o tempo todo???????

Diz pra mim

Joãozinho chamou o táxi e perguntou:
- Moço, quanto o senhor cobra para me levar para o 
aeroporto??
E o taxista respondeu:
- R$ 25,00.
- E as malas?
- As malas eu não cobro nada.
- Então leve as malas que eu vou a pé.

Só as malas

O professor pergunta o Joãozinho:
- Arroz é com S ou com Z?
E o Joãozinho responde:
- Aqui na escola eu não sei, mas lá em casa é com fei-
jão.

Com feijão

Certo dia, Joãozinho foi pedir emprego em uma loja de 
imagens de santo. A dona da loja perguntou durante a 
entrevista: - Você conhece cada uma desta imagens? 
Com medo de ser rejeitado, ele mentiu: - Sim, conheço 
todas!
Foi logo contratado. Mais tarde, veio uma velhinha e 
lhe pediu: - Meu filho, eu queria uma imagem de São 
Jorge. Ele foi buscar no estoque e quando voltou, vinha 
trazendo a imagem de São Pedro com a chave na mão. 
A velhinha então perguntou: - Ei, São Jorge não tinha 
um cavalo?
Joãozinho pensou rápido e disse:
- Tinha, mas vendeu. Agora, ele tem um carro. Olha só 
a chave na mão dele!

Só as malas

Na aula de química o professor pergunta:
- Quais as principais reações do álcool?
O aluno responde:
- Chorar pela ex, achar que esta rico, ficar valente e pe-
gar mulher feia ...
Professor: 
- Tirou 10!

Reações do álcool

Um homem rindo muito conta para o amigo:
- Hoje às 03:30 da manhã entrou um ladrão lá em 
casa...
O amigo diz:
- Caramba, cara!!!! Um ladrão entrou na sua casa e 
você está rindo??E o que ele levou?
E o homem responde:
- Levou uma surra ... minha mulher achou que era eu 
chegando bêbado.

Ladrão azarado

O filho diz para a mãe:
- Mãe, comprei um relógio!
Que marca???
- As horas!

Que marca?

Na delegacia
– Seu delegado meu marido saiu de casa ontem a noi-
te, disse que ia comprar arroz e até agora não voltou. 
O que eu faço doutor?
– Sei lá, faz macarrão!!

Macarrão

Um homem está em casa, quando sua namorada che-
ga, toca a campainha e então ele pergunta:
- Quem é?
E ela responde:
- É o amor da sua vida!
- Mas cachça não fala!

Cachaça

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! 

Casamento

A professora chega para o Joãozinho e diz:
 - Joãozinho qual é o tempo da frase: Eu procuro um 
homem fiel?
 E então Joãozinho responde
- É tempo perdido!

Tempo perdido

- Vó, já disse mil vezes que não se pode lavar co-
bertor nessa máquina de lavar. Você não sabe 
que ela só aguenta 5 kg? Prometa que nunca 
mais fará isso novamente.
- Meu netinho, isso não é cobertor, é a minha 
calcinha.

Caramba!

- Você sabe a piada da mulher?
- Não! Como é?
- Melhor eu não te contar, porque é muito difí-
cil de entender!

Piada da mulher

O pai falou pro filho:
- Filho, um passarinho me contou que você 
está usando drogas.
E o filho respondeu:
- Usando drogas deve estar o senhor, pra ficar 
falando com passarinho.

O passarinho me contou...

Joãozinho foi o único aluno da classe a fazer a 
lição de casa corretamente. 
A professora o parabenizou, mas ficou descon-
fiada.
- Muito bem, Joãozinho. Mas posso saber se 
seu pai fez a lição junto de você?
- É claro que não, professora.
- Ah, que bom, Joãozinho.
- Ele fez tudo sozinho!

Tudo sozinho

O rapaz entra na livraria e pergunta para o 
atendente:
- Você tem algum livro motivacional aqui?
O atendente orienta:
- Sim, no final do corredor, a terceira prateleira 
da direita.
E o rapaz pergunta:
- E não tem nenhum livro mais perto?

Que preguiça!

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

Complexo?
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seu condomínio

Já pensou ter itens de mer-
cearia, lanches, limpeza, higie-
ne pessoal entre outros produ-
tos a um fácil alcance dentro 
do seu próprio condomínio? O 
que antes era considerado um 
luxo restrito a alguns condo-
mínios horizontais, foi demo-
cratizado e estendeu-se aos 
verticais (em diferentes mo-
dalidades) e vem se tornando 
uma tendência crescente em 
todo o país. 

A Be Honest garante a insta-
lação de minimercado mesmo 
nos espaços mais restritos: a 
partir de 2 m² já é possível fazer 
adaptações para montar um e, 
quanto maior a área disponí-
vel, mais produtos vão sendo 
agregados. “É zero o custo para 
o condomínio: a empresa insta-
la o mercado e faz um cálculo 
estimando as despesas com 
energia e fica arcando com isso 
mensalmente, então o síndico 
não precisa se preocupar com 
as lâmpadas ou refrigeradores. 
Além disso, ressarcimos qual-
quer dano a paredes ou piso 
que venha a ocorrer no local”, 
assegura Marcelo Carneiro, 
sócio-fundador da empresa 
mineira que prepara uma larga 
expansão até o fim do ano.

Além de vender produtos, 
a Be Honest quer disseminar 
boas práticas, levando aos 
condomínios o conceito do 
“honest market”. As vendas no 
“mercado honesto” são basea-
das na confiança, não há ven-
dedores presenciais, nem câ-
meras. “Queremos incentivar o 
valor da honestidade e por isso 
não há mecanismos de vigilân-
cia. O cliente pega o que preci-
sa, paga com cartão ou carteira 
digital e leva”, afirma Marcelo. 
Ele explica que mensalmente 
serão gerados relatórios com 
índices de “honestidade” de 
cada condomínio. “Temos uma 
escala de selos que vai do bron-
ze ao diamante e premiamos 
os condomínios mais hones-
tos”. O síndico poderá receber, 
além do relatório da Be Honest, 
orientações de como obter me-
lhores índices.

Minimercado é tendência
em alta nos condomínios

Um fator importante que 
impulsionou a dispersão dos 
minimercados de condomínios 
em 2020 foi a necessidade de 
distanciamento social devido à 
pandemia de Covid-19. “Des-
de março, as pessoas estão fi-
cando mais em casa, seja pelo 
trabalho remoto ou porque 
as aulas estão sendo virtuais. 
Com isso, os moradores dos 
condomínios precisam ter uma 
alternativa de compras de itens 
básicos do dia a dia de uma 
forma rápida, segura, eficien-
te e confortável, 24 h por dia”, 
justifica Tallis Barbosa, diretor 
comercial da SmartStore em 
Curitiba (PR) e região, empre-
sa que está atendendo 11 mil 
apartamentos em condomínios 
localizados em Campinas (SP) e 
em Curitiba, nas regiões do Ba-
tel, em Pinhais e o próximo será 
em Santa Felicidade.

Tallis acrescenta que a ini-
ciativa traz vantagens imedia-
tas não apenas aos moradores, 
mas também ao condomínio, 

em longo prazo: “para o síndi-
co, é um serviço que ele pode 
instalar dentro do condomínio 
com a proposta de oferecer 
facilidade na vida do morador 
sem onerar os gastos. O mi-
nimercado também pode ser 
utilizado como ferramenta de 
valorização do imóvel em uma 
venda ou aluguel”, destaca o 
representante da SmartStore.

O consumo nos minimerca-
dos segue uma dinâmica dos 
hábitos das pessoas que habi-
tam no condomínio, então va-
ria de acordo com o perfil dessa 
população: se há mais jovens 
ou idosos, famílias ou pessoas 
solteiras, etc. Durante a sema-
na, é comum se observar uma 
maior saída de itens de primei-
ra necessidade, tais como ali-
mentos, bem como produtos 
de higiene pessoal e limpeza. 
Já nos finais de semana, são os 
itens de lazer que se destacam: 
bebidas alcoólicas, refrigeran-
tes, doces, petiscos.

A necessidade de entender 

o perfil dos clientes fez com que 
a Market4U investisse pesado 
em um aplicativo para opera-
cionalizar o seu minimercado. 
Baixar esse app é o primeiro 
passo para usar o mercado, só 
assim vai ser possível destravar 
as bebidas alcoólicas (se for 
maior de idade), por exemplo, 
verificar preços e promoções, 
além de realizar os pagamen-
tos. Já foram feitos mais de 
20.000 downloads do aplicati-
vo, demonstrando que o negó-
cio está em franca expansão.

“Hoje em operação já são 
100 minimercados em condo-
mínios, com previsão para mais 
200 em um mês, e o plano de 
expansão até o final de ano 
deve chegar à casa das 2.000 
unidades”, comemora Fernan-
do Castellon, diretor de marke-
ting da Market4U. De acordo 
com ele, o retorno dos clientes 
tem sido positivo: “os feedba-
cks são diversos, os clientes nos 
adoram e as redes sociais são 
provas reais disso, com muitos 

comentários, stories e agrade-
cimentos e o mais legal disso 
tudo é que atendemos todas 
as idades. Possuímos clientes 
de 12 a 85 anos que realizam 
compras diariamente”. Para 
conquistar a clientela, Castellon 
afirma que um diferencial é 
apostar em produtos sazonais, 
como itens para páscoa, dia das 
mães, dia dos pais, flores, sushi. 

O diretor de marketing dá 
uma pista do que pode vir a ser 
um cenário comum no futuro: 
a incorporação dos minimerca-
dos aos residenciais não como 
uma proposta temporária para 
enfrentar a situação de pan-
demia, mas como instalações 
fixas cada vez mais corriqueiras 
nos prédios em todo o Brasil. 
“Um dado legal é que diversas 
construtoras já nos procuram 
para implementar em novos 
projetos o Market4U, resumi-
damente, assim como um salão 
de festas, o mercado em con-
domínio já é uma realidade”, 
arremata Castellon.


