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Entender o seu verdadeiro 
papel como síndico facilita o 
convívio e melhora a gestão

Sustentabilidade de 
todos nós! 

Ações de sustentabilidade 
no condomínio tendem 

a ser cada vez mais 
importantes por conta 

da maior conscientização 
sobre temas como a 

economia de água. Mas, 
para que gere resultado, 
cabe ao síndico assumir 

o papel de protagonista e 
conduzir todos para uma 
rotina mais sustentável. 
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População em situação de 
rua na porta do condomínio: 

e agora, o que fazer?



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.

Há muito tempo que o 
síndico deixou de ser apenas 
uma exigência legal ou uma 
função meramente burocrá-
tica. Isso ainda se mantém, 
mas hoje o papel dele inclui 
também uma visão mais am-
pla sobre o que é administrar 
um condomínio, o que inclui 
também busca por conheci-
mento e o desenvolvimento 
de competências que ajudem 
a planejar ações e traçar es-
tratégias que tragam benefí-
cios para todos os moradores 
e também para o caixa do 
condomínio. O foco em sus-
tentabilidade no condomínio 
é um dos pontos que deve 
estar entre as prioridades do 
síndico.

Por isso mesmo a páginda 
12 desta edição do Jornal do 
Síndico é dedicada especial-

mente ao tema. 
Um bom exemplo em tor-

no da sustentabilidade é o 
que se deve fazer para reduzir 
o consumo de água e como 
eleger rotinas que possam 
contribuir para um uso mais 
adequado deste bem tão pre-
cioso e que pesa tanto na con-
ta mensal dos condomínios. 
Nunca é demais lembrar que 
a conta de água é a segunda 
maior despesa mensal, fican-
do atrás apenas da folha de 
pagamento do pessoal (por-
teiros, limpeza, seguranças, 
zelador e síndico). Por isso, o 
síndico que busca implantar 
a sustentabilidade no condo-
mínio a partir da economia de 
água não faz apenas uma ação 
pontual, mas sim algo maior, 
que pode se tornar um verda-
deiro legado para os morado-

res.
Mas como isso é possível a 

partir de ações de sustentabi-
lidade no condomínio?

Simples.
A partir do momento em 

que levanta a discussão so-
bre o tema economia e me-
nos desperdício com água, 
o síndico tem como trunfo 
a possibilidade de aplicar os 
recursos economizados em 
outras demandas do condo-
mínio. O que era gasto com 
água, por exemplo, pode aju-
dar na renovação do sistema 
de segurança ou pode criar ou 
incrementar uma área de uso 
comum. Quem sabe a compra 
de novos equipamentos para 
a academia ou a criação de 
mais alternativas de lazer pa-
ra as crianças. O síndico que 
consegue implantar ações as-

sim certamente será sempre 
lembrado.

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

Síndico: Como deixar um legado
de sustentabilidade no 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.

O foco em 
sustentabilidade 
no condomínio é 

um dos pontos que 
deve estar entre 

as prioridades do 
síndico

“

(13)

Indicadores Econômicos jurisprudência
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TJ-RJ - Inteiro Teor. AGRAVO DE INSTRUMEN-
TO: AI 71893420178190000 RIO DE JANEIRO 
CAPITAL 27 VARA CIVEL.
Data de publicação: 06/04/2017
Decisão: do condomínio, a uma, porque o con-
domínio edilício é tão somente pessoa formal e, a 
duas, porque ainda que não...-34.2017.8.19.0000 
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFICIO 
TECNOCIBRA AGRAVADO: ELEVADORES IDE-
AL LTDA RELATOR: DES... Contra os condômi-
nos, vez que frustrada a execução contra o con-
domínio. Alegou o Demandado que a decisão...

TJ-SP - Inteiro Teor.: 10303626120158260577 SP 1030362-
61.2015.8.26.0577
Data de publicação: 02/08/2017
Decisão: advinda da habitação em condomínio edilício não impõe ao 
condomínio a obrigação e a responsabilidade... -61.2015.8.26.0577, da 
Comarca de São José dos Campos, em que é apelante CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL SEVILHA, são... José dos Campos - 1ª Vara Cível Apelan-
te: Condomínio Residencial Sevilha Apelados: Cintia Akemi...

TJ-SP - Inteiro Teor. Agravo de Instrumento: AI 21755721420158260000 
SP 2175572-14.2015.8.26.0000.
Data de publicação: 17/09/2015
Decisão. - Condomínio edilício - Ação relacionada à passagem de animal 
de estimação por áreas comuns do condomínio... -14.2015.8.26.0000, da 
Comarca de Campinas, em que é agravante ELI KARINA FERNANDES, 
é agravado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGE...: Condomínio Re-
sidencial Village Monet Juiz de 1º Grau: Celso Alves de Rezende Voto nº 
19591.

TJ-SP - Inteiro Teor.: 10007493520168260100 SP 1000749-
35.2016.8.26.0100
Data de publicação: 12/12/2017
Decisão: relativas a condomínio edilício, consoante o disposto no artigo 
5º, inciso III.I da Resolução nº 623... Paulo, em que é apelante CONDOMI-
NIO TORRES DE GENOVA, são apelados FREUA ADMINISTRAÇAO DE 
BENS...: Condomínio Torres de Genova Apelado: Freua Administração de 
Bens e Participações e Outro Comarca...

TJ-SP - Inteiro Teor. Agravo de Instrumento: AI 21108599320168260000 
SP 2110859-93.2016.8.26.0000.
Data de publicação: 16/08/2016
Decisão: -93.2016.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, 
em que é agravante BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A, é agravado 
CONDOMÍNIO....A. AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TREZE 
DE MAIO INTERESSADOS: CLAUDIO HENRIQUE LOPES E OUTROS 
VOTO... Nº 31.483 COBRANÇA Despesas de condomínio Cumprimento 
da sentença Substituição do devedor

TJ-RJ - Inteiro Teor. APELAÇÃO: APL 2803691420088190001 RIO DE 
JANEIRO CAPITAL 20 VARA CIVEL.
Data de publicação: 14/05/2013
Decisão: DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. 
LIVRO DE OCORRÊNCIAS. Negativa da Síndica em fornecer... CÍVEL Nº 
0280369-14.2008.8.19.0001 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 
EDITH AGRAVADO: CELSO ALÓ... e vias de fato. Sentença procedente. 
Apelo ofertado pelo condomínio réu. Decisão do Relator que negou...
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administração

Quando se fala em con-
domínio a primeira reação 
é de: lá vem problema...
discussões...cota extra...
aumento de cota...e por aí 
vai.......

Na verdade, toda vez que 
precisamos decidir sobre 
ações que envolvam o con-
domínio onde moramos e/ou 
trabalhamos, existem muitas 
dificuldades para chegarmos 
a um consenso, o que acaba 
resultando em baixa partici-
pação de todos.

Em última análise um 
condomínio significa rateio 
de despesas e administração 
de conflitos.

Um dos maiores desafios 
de um síndico para prestar 
um bom serviço é exatamen-
te conciliar todos os interes-
ses, e gastando pouco.

O sindico é aquele que 
precisa ter grande capaci-
dade resiliente, perfil rela-
cional, senso de desprendi-
mento, voluntarioso, muito 
organizado, conhecimento 
sobre questões prediais, e 
acima de tudo, por ser um 
cargo eletivo, precisa ser 

“politico” no sentido verda-
deiro da palavra.

Se faz necessário para ini-
ciar um bom trabalho à fren-
te de um condomínio, um 
diagnóstico sobre o cenário 
que temos, para em seguida 
estabelecermos um plano 
de ação, dentro da realida-
de financeira e operacional. 
O objetivo sempre deve ser 
atingir níveis de excelên-
cia cada vez mais elevados, 
mantendo a relação de custo 
x benefício com índices sem-
pre satisfatórios.

A Literatura sobre o con-
domínio, também, é fonte de 
consulta obrigatória. Com-
posta pela Convenção (Cons-
tituição), Regulamento Inter-
no (Normas de Convivência) 
e Atas das Assembleias Ordi-
nárias e Extraordinárias que 
tratam de matérias especifi-
cas, sempre norteiam a ad-
ministração.

Sim, parece mesmo com 
a gestão de uma pequena 
cidade. Colher a opinião de 
todos é importante, pois aju-
da no planejamento, e tam-
bém a perceber como somos 

vistos, pelos condôminos (os 
eleitores).

Outro ponto fundamen-
tal, entre tantos outros é 
a comunicação. Devemos 
manter os condôminos sem-
pre muito bem informados 
sobre cada passo e ação 
efetivos da administração, 
pois afinal o patrimônio é de 
todos e o síndico é o perso-
nagem eleito para traduzir 
em ações todos os anseios 
da coletividade (da maioria), 
sempre mantendo e valori-
zando o patrimônio.

O que vai contribuir para 
uma, nos dias de hoje em 
que vivemos uma crise ins-
titucional de credibilidade, 
minimamente uma boa ad-
ministração é a transparên-

cia. Regras sempre muito ob-
jetivas, claras e assertivas na 
contratação de serviços ou 
compras de insumos e equi-

pamentos, cuidados na área 
contábil e tributaria (recolhi-
mentos, retenções e impos-
tos).
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Outubro Rosa: a prevenção do
câncer de mama está em suas mãos

solidariedade

O câncer de mama é uma 
doença causada pela mul-
tiplicação desordenada de 
células da mama. Esse pro-
cesso gera células anormais 
que se multiplicam, forman-
do um tumor. 

Há vários tipos de câncer 
de mama. Por isso, a doen-
ça pode evoluir de diferen-
tes formas. Alguns tipos têm 
desenvolvimento rápido, en-
quanto outros crescem mais 
lentamente. Esses compor-
tamentos distintos se de-
vem a característica próprias 
de cada tumor. O câncer de 
mama também acomete ho-
mens, porém é raro, repre-
sentando apenas 1% do total 
de casos da doença. 

Existe tratamento para 
câncer de mama, e o Minis-
tério da Saúde oferece aten-
dimento por meio do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

 A informação existente 
neste portal pretende apoiar 
e não substituir a consulta 
médica. Procure sempre uma 
avaliação pessoal com o Ser-
viço de Saúde.

ESTATISTICA
Estimativa de novos ca-

sos: 66.280 (2020 - INCA)
Número de mortes: 

17.763, sendo 17.572 mu-
lheres e 189 homens (2018 
- Atlas de Mortalidade por 
Câncer - SIM).

O câncer de mama não 
tem somente uma causa. A 
idade é um dos mais impor-

tantes fatores de risco para a 
doença (cerca de quatro em 
cada cinco casos ocorrem 
após os 50 anos). 

FATORES
Outros fatores que au-

mentam o risco da doença 
são:
- Fatores ambientais e com-
portamentais
- Fatores da história reprodu-
tiva e hormonal
- Fatores genéticos e heredi-
tários*
- Obesidade e sobrepeso 
após a menopausa; P r i -
meira menstruação antes de 
12 anos;•.
- História familiar de câncer 
de ovário;
- Sedentarismo e inatividade 
física;

- Não ter tido filhos;
- Casos de câncer de mama 
na família, principalmente 
antes dos 50 anos;
- Consumo de bebida alcoó-
lica;
- Primeira gravidez após os 
30 anos;
- História familiar de câncer 
de mama em homens;
- Exposição frequente a ra-
diações ionizantes (Raios-
-X).•.
- Parar de menstruar (meno-
pausa) após os 55 anos;
- Alteração genética, espe-
cialmente nos genes BRCA1 
e BRCA2.
 - Uso de contraceptivos hor-
monais (estrogênio-proges-
terona);•. 
- Ter feito reposição hormo-
nal pós-menopausa, princi-

palmente por mais de cinco 
anos.•. 

 *A mulher que possui 
um ou mais desses fatores 
genético-hereditários é con-
siderada com risco elevado 
para desenvolver câncer de 
mama.

O câncer de mama de ca-
ráter genético/hereditário 
corresponde a apenas 5% a 
10% do total de casos da do-
ença.

Atenção: a presença de 
um ou mais desses fatores de 
risco não significa que a mu-
lher necessariamente terá a 
doença.

É importante ressaltar 
que não ter amamentado 
não é fator de risco para cân-
cer de mama. Amamentar o 
máximo de tempo possível é 

um fator de proteção para o 
câncer. Então, o não aleita-
mento promove a perda de 
um fator de proteção, o que 
é diferente de significar fator 
de risco.

Exposição a determina-
das substâncias e ambientes, 
como agrotóxicos, benzeno, 
campos eletromagnéticos 
de baixa frequência, campos 
magnéticos, compostos or-
gânicos voláteis componen-
tes químicos presentes em 
diversos tipos de materiais 
sintéticos ou naturais, carac-
terizados por sua alta pres-
são de vapor sob condições 
normais, fazendo com que 
se transformem em gás ao 
entrar em contato com a at-
mosfera, hormônios e dioxi-
nas poluentes orgânicos per-
sistentes altamente tóxicos 
ao ambiente. 

São normalmente subpro-
dutos de processos indus-
triais e de combustão pode 
estar associada ao desen-
volvimento da doença. Os 
profissionais que apresen-
tam risco aumentado de de-
senvolvimento de câncer de 
mama são os cabeleireiros, 
operadores de rádio e telefo-
ne, enfermeiros e auxiliares 
de enfermagem, comissários 
de bordo, trabalhadores no-
turnos. As atividades econô-
micas que mais se relacio-
nam ao desenvolvimento da 
doença são as da indústria da 
borracha e plástico, química 
e refinaria de petróleo.
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QUEDA DE ÁRVORE DANIFICA
CARRO OU FERE ALGUÉM

Se a árvore estava em boas condições e caiu de-
vido a uma tempestade muito forte, podemos cha-
mar sua queda de um evento fortuito. Nesse caso, 
a vítima até pode entrar com ação judicial contra o 
condomínio, mas se ficar comprovado que a árvore 
estava em boas condições, fica difícil obrigar todo 
o empreendimento a arcar com os custos. Agora, 
quando uma árvore tem risco de cair e precisa ser 
podada, deve ser aberta uma solicitação na prefei-
tura. Em caso de acidente, o seguro referente às res-
ponsabilidades civis do síndico pode ser acionado e 
arcar com o custo.

Caso o condomínio não tenha seguro, a vítima 
ou o condomínio pode entrar com ação contra a 
prefeitura, em caso da poda ter sido solicitada e não 
efetuada. O condomínio ou síndico também pode 
ser responsabilizado caso não tenha solicitado a 
poda diante do risco eminente.

CARRO FOI DANIFICADO NA GARAGEM. 
QUEM É O RESPONSÁVEL?

Depende principalmente se houver manobrista 
no condomínio. Apenas nesse caso, e se o dono do 
automóvel conseguir comprovar que o dano acon-
teceu dentro do condomínio, com o uso de imagens 
do CFTV, por exemplo, pode-se pedir indenização 
para o empreendimento.

Caso o morador não consiga comprovar que o 

carro foi avariado dentro da garagem, não há como 
implicar responsabilidade do condomínio. Caso seja 
possível comprovar e identificar o autor, este será o 
responsável.

A jurisprudência estadual e federal tem seguido o 
princípio de que o condomínio só é responsável por 
danos aos veículos estacionados nas garagens se há 
um funcionário fazendo vigilância no local.

QUEDA DE ÁRVORE DANIFICA
CARRO OU FERE ALGUÉM

A manutenção do equipamento deve estar em 
dia. Dessa forma, caso o portão se feche em cima de 
um carro, o seguro do portão arca com os custos do 
conserto do carro e do próprio portão.

Se o porteiro, sem querer, fecha o portão em cima 
do carro de um morador, e se houver seguro, a apóli-
ce geralmente também cobre o reparo.

Se o condomínio não contar com esse contrato, 
deverá arcar com os custos do conserto. Caso a ma-
nutenção não esteja em dia, e o local não tenha co-
bertura para esse tipo de acidente, o morador pode 
pedir ressarcimento para o condomínio.

Se o motorista aproveita a passagem de um car-
ro à frente, e o portão se fecha, danificando o auto-
móvel e o portão, a responsabilidade é do motorista 
em ressarcir o condomínio pelos danos causados ao 
portão, além de arcar com os reparos do seu próprio 
veículo.Caso o condomínio não tenha seguro, a víti-
ma ou o condomínio pode entrar com ação contra a 

prefeitura, em caso da poda ter sido solicitada e não 
efetuada. O condomínio ou síndico também pode 
ser responsabilizado caso não tenha solicitado a 
poda diante do risco eminente.

FURTO NA GARAGEM
Se não houver um sistema muito forte de segu-

rança no local, ou se não houver um segurança ou 
garagista responsável pelo local, fica muito difícil 
comprovar um furto dentro do veículo. Se compro-
vado, o autor do furto deve ser responsável e o con-
domínio co-responsável, caso tenha garagista.

Se houver, as regras do local dispostas na con-
venção também devem ser checadas para atribuir a 
responsabilidade.

FUNCIONÁRIO SE ACIDENTA
Nesse caso deve-se seguir o que manda a legis-

lação trabalhista. Chame uma ambulância, faça um 
cadastro no CAT (cadastro de acidentes de traba-
lho), siga o processo normalmente.

Provavelmente o funcionário deverá passar por 
perícia no INSS e só depois retornará as suas fun-
ções, se possível.

Nesses casos, conte com a colaboração de um 
advogado trabalhista ou da sua administradora de 
condomíniovenção também devem ser checadas 
para atribuir a responsabilidade.

(fonte: sindiconet)
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Condomínio contrata serviço
de retirada de morador de

rua para prédio em São Paulo

Do clássico ao moderno: 
individualização de 
água é desejo de 

condomínios santistas
A individualização de água se tornou um objeto de de-

sejo nos condomínios. A proposta de realizar uma cobrança 
mais justa de água se torna ainda mais atraente em uma 
região litorânea, onde há a presença de muitos imóveis de 
temporada e picos de consumo durante o período de alta 
temporada. 

Um exemplo disso, é a procura pela individualização em 
condomínios populares em Santos. Localizado no “coração” 
do Gonzaga, o tradicional condomínio Independência apro-
vou em assembleia em 2018 a individualização de mais de 
120 apartamentos.

Construído há 60 anos, o condomínio conta com tubula-
ções ainda de ferro e cobre – originais da edificação – além 
de utilizar prumadas hidráulicas, que é característica de 
construções condominiais antes de 2010, quando se tornou 
obrigatório entregar prédios com apartamentos de tubula-
ção independente.

Para a síndica Mariângela de Aquino, a individualização 
parecia ser um sonho distante devido às condições estru-
turais do condomínio. “Pesquisando sobre individualização 
em edifícios verifiquei que o custo da obra seria muito alto, 
além da dificuldade de realizá-la por ser necessária grande 
mudança hidráulica. Mas felizmente, a instalação de hidrô-
metros nos apartamentos por prumada foi uma solução 
simples e eficiente para o condomínio”, explica.

Além de prédios históricos, condomínios com um nú-
mero grande de apartamentos enxergam a individualização 
como um bem necessário para garantir uma gestão eficien-
te e distinguir os grandes consumidores dos de baixo con-
sumo. 

Para o arquiteto Douglas Elias da Costa, a utilização de 
hidrômetros secundários na individualização é benéfica in-
dependente do padrão do condomínio, já que estes podem 
servir de parâmetros para confrontar os índices fornecidos 
pela concessionária. 

“Sendo um condomínio novo ou não, a individualização 
é viável em qualquer edificação. São importante que sejam 
considerados os pontos de saída de água nos apartamentos 
para que nenhum consumo passe despercebido. Com um 
bom planejamento, a individualização consegue ser precisa 
e trazer a exatidão necessária para cumprir seu objetivo”, 
finaliza. 

Yasmin Vilar

especial

Incomodada com a popu-
lação em situação de rua que 
fica no entorno do prédio 
onde mora, na rua Amaral 
Gurgel, na região central de 
São Paulo, a síndica do con-
domínio contratou um ser-
viço para orientar que essas 
pessoas não ficassem perto 
da entrada do edifício. Ela 
tomou a iniciativa após mo-
radores solicitarem uma pro-
vidência e assinarem abaixo-
-assinado concordando com 
a contratação. Foram 33 as-
sinaturas de um total de 90 
apartamentos. 

No balanço do condomí-
nio, consta o nome de uma 
pessoa identificada como Ale-
xandre Silva e, ao lado, “Serv 
retirada moradores rua - 
400,00”. O valor será dividido 
entre os cerca de 90 aparta-
mentos do imóvel, segundo a 
administradora do condomí-
nio. A Prefeitura de São Paulo 
diz que a atitude é irregular e 
que, já ciente da contratação 
do serviço, encaminhou de-
núncia ao Ministério Público 
de São Paulo. 

O condomínio fica em 
frente ao Elevado João Gou-
lart, conhecido como Minho-
cão. O local concentra grande 
quantidade de pessoas em 
situação de rua. O prédio 
fica também a dez minutos 
da região paulistana conhe-
cida como Cracolândia, onde 
pessoas se concentram para 
consumir drogas. No Brasil, 
quase 222 mil pessoas vivem 
em situação de rua, segundo 
dados divulgados pelo Ipea 
(Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada) em março des-
te ano. Do total, 11% estão na 
cidade de São Paulo, onde o 
Censo de 2019, realizado pela 
Secretaria da Assistência So-
cial, da prefeitura, apontou 
que 24.300 pessoas vivem 
nessa situação. Desses, 52% 
estão nas ruas, os demais em 
abrigo. 

Moradores do prédio, que 
conversaram com a reporta-
gem de Universa sob condição 
de anonimato, contaram que 
há dois meses foi deixado um 
abaixo-assinado na portaria 
do edifício —ao qual Universa 
teve acesso— e que deveria 
ser assinado por quem esti-
vesse, segundo o texto, “de 
pleno acordo com a cobrança 
de taxa extra junto a cota con-

dominial, para a contratação 
de segurança particular para 
manter a segurança do local 
e o bem-estar dos moradores 
deste condomínio”. 

O documento, assinado 
por 33 pessoas que concor-
daram com a cobrança, de 
um total de 90 apartamen-
tos, aponta ainda que essas 
pessoas em vulnerabilidade 
social, além de sujeira, geram 
desvalorização no preço dos 
imóveis da região. 

Uma das moradoras disse 
conhecer Alexandre Silva, ci-
tado na cota condominial. Ele 
seria uma pessoa de idade e 
um conhecido dos morado-
res, não um segurança. “Ele 
andava por aqui de bicicleta, 
mas nem tenho visto mais. 
Por esse valor tão barato as-
sim, jamais daria para contra-
tar um segurança profissio-
nal”, observa a moradora. A 
contratação de segurança pri-
vada para uma rua custa em 
média R$ 2.011,25, segundo 
o site Zap Imóveis. 

Outra moradora conta 
que, numa conversa telefôni-
ca com a síndica, questionou 
o nome da empresa de segu-
rança. Segundo ela, a síndica 
disse que não seria uma em-
presa, mas uma pessoa que ia 
tirar os moradores de rua “do 
jeito dela”. 

INTENÇÃO FOI BOA
Universa questionou a ad-

ministradora do edifício e a 
advogada que representa o 
prédio sobre qual seria a fun-
ção do profissional contrata-
do, já que o abaixo-assinado 
fala em “segurança” e a cota 
condominial usa o termo “re-
tirada de morador de rua”. 

A administradora de con-
domínios Samluz informou, 
por email, que cuida apenas 
da parte contábil do condo-
mínio: “Contabilizamos os do-
cumentos da forma que são 
emitidos”. Ou seja, a empresa 
teria recebido a descrição do 
serviço e a lançou no docu-
mento. E explica ainda que 
não houve rateio extra para o 
pagamento da despesa e que 
ela foi paga pela conta ordiná-
ria do condomínio, que é um 
gasto para a manutenção. 

O email enviado pela Ru-
bio Alves Associados Advoga-
dos começa explicando que 
“em virtude dos problemas 

com a atual pandemia, o nú-
mero de moradores de ruas 
e usuários de droga na região 
do condomínio praticamen-
te triplicaram”. Em seguida, 
o texto esclarece que “após 
solicitação de providências 
por parte de inúmeros mora-
dores, a síndica contratou ‘in-
formalmente’ um ronda para 
conversar com os moradores 
de rua que estavam dormin-
do em frente ao condomínio 
e fazendo suas necessidades 
fisiológicas na porta do edifí-
cio”. 

A reportagem perguntou 
se o profissional é um segu-
rança registrado, mas não ob-
teve resposta. 

O email destaca ainda que 
a síndica tem conhecimento 
de que nenhum cidadão co-
mum possui “poder de polí-
cia” para remover “à força” 
pessoas que ali estejam, mas 
“nada impede que ela remu-
nere um prestador de servi-
ço para conversar com essas 
pessoas para que não fiquem 
na portaria do edifício”. O tex-
to destaca também que “esse 
rondista não tem ordem para 
remover à força qualquer 
pessoa”. 

Fala ainda que o abaixo-
-assinado foi elaborado “sem 
o conhecimento e orientação 
desse jurídico” e que, assim 
que o tema for levado para 
discussão em assembleia, a 
contratação informal do pres-
tador de serviço será regula-
rizada. “Até onde sabemos, o 
rondista não é para retirar os 
moradores de rua, mas sim, 
para manter a entrada livre 
dessas pessoas.”, informa. 

“Sinceramente, acredi-
to que a síndica só procurou 
resguardar a segurança de 
toda a coletividade condomi-
nial contratando esse rondis-
ta para conversar com essas 
pessoas, pois os condôminos 
reclamam da segurança, da 
sujeira, do cheiro, da bagun-
ça etc., mas não podem fazer 
nada.” 

“Não estou validando o 
que a síndica fez, mas sincera-
mente a intenção dela foi das 
melhores, visando o bem da 
coletividade condominial que 
ela representa. Agora, se está 
errado, vamos resolver jun-
tos”, informa o email, assina-
do com o nome do escritório. 
(fonte: UOL-Universa)
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cotidiano

O condomínio que tercei-
riza os serviços de medição 
de consumo de água deve 
fiscalizar e acompanhar o 
cumprimento do contrato e 
não pode permitir a interrup-
ção de seu fornecimento a 
seus moradores, mesmo que 
algum deles deixe de fazer o 
pagamento direto à empresa 
contratada. Da mesma for-
ma, o condomínio não deve 
cobrar cota mínima pelo ser-
viço quando ele é individua-
lizado.

Com essa conclusão, a 
1ª Turma Cível do Tribunal 
de Justiça do Distrito Fede-
ral e Territórios deu parcial 
provimento a recurso de um 
condomínio que deixou sua 
moradora ficar sem abasteci-
mento de água por mais de 
um ano —apenas reduzindo o 
valor da condenação.

No caso concreto, uma 
empresa havia sido contrata-
da para instalar e monitorar 
hidrômetros (medidores de 
água) individuais no condomí-
nio. Em assembleia, decidiu-
-se que não seriam ligados os 
equipamentos de moradores 

que não pagassem pela im-
plantação. Uma moradora fez 
um acordo com a companhia 
para parcelar a dívida, mas 
não conseguiu pagar a segun-
da parcela e teve assim seu 
fornecimento de água corta-
do.

Ela acionou a Justiça em 
busca de reparação por danos 
morais. O condomínio alegou 
que o hidrômetro foi devida-
mente instalado e usado pela 
moradora, que o abasteci-
mento não foi interrompido e 
que não havia nada que confi-
gurasse dano moral.

Após constatar provas de 
que o fornecimento havia sido 
cortado, o juízo de primeira 
instância condenou o condo-
mínio a indenizar a moradora 
em R$ 8 mil. O réu, então, re-
correu ao segundo grau.

O desembargador do TJ-
-DF Carlos Rodrigues, rela-
tor do caso, assinalou que o 
condomínio tinha dever de 
supervisionar os pagamentos 
feitos entre seus moradores e 
a empresa contratada. Ressal-
tou também que ela não tinha 
vínculo com a Companhia de 

Saneamento Ambiental do 
Distrito Federal (Caesb), e por 
isso não poderia suspender o 
fornecimento de água dos re-
sidentes sem autorização do 
próprio condomínio.

O colegiado constatou que 
a condômina nunca deixou 
de pagar suas despesas or-
dinárias — incluindo a cota 
mínima para fornecimento de 
água, a qual não faria sentido 
cobrar nessa situação, segun-
do o acórdão. Além disso, a 
moradora, de quase 60 anos 
de idade, desenvolveu dores 
e estresse físico por precisar 
subir e descer escadas com 
galões e baldes de água, além 
de “se submeter à condição 
humilhante de ficar pedindo 
água aos vizinhos para manu-
tenção da sua casa”.

Os desembargadores deci-
diram que o condomínio de-
veria reparar os danos morais 
causados à moradora. Mas, 
por unanimidade, considera-
ram excessivo o valor da in-
denização determinado pela 
primeira instância, e por isso a 
quantia foi reduzida para R$ 5 
mil. Com informações do TJ-DF.

Condomínio vai 
indenizar moradora
por deixá-la sem água

Em prédios antigos, onde não há uma estrutura pronta 
para a instalação de medidores individuais, a técnica de Re-
trofit Hidráulico possibilita a adaptação dos apartamentos, 
sem precisar de uma grande reforma, nem deixar a tubula-
ção aparente.

 A IouTility oferece o serviço de Retrofit com tecno-
logia de ponta. Nossos hidrômetros possuem sensores que 
possibilitam realizar leitura por telemetria, eliminando a ne-
cessidade da medição presencial. 

 Em edificações onde existem redes de tubulações 
internas que alimentam os apartamentos, a instalação é fei-
ta em cada ponto e o consumo é obtido pela soma dos medi-
dores, possibilitando uma cobrança mais justa pelo volume 
de água realmente consumido.

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

 Com soluções inteligentes de eficiência energética 
e hídrica, 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.

Retrofit hidráulico: 
a solução para 

a medição 
individualizada
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Locações para temporada 
interferem na rotina do condomínio

segurança

Períodos de férias e fe-
riados são épocas perfeitas 
para se fazer uma viagem e 
conhecer lugares diferentes. 
Com a popularização das 
redes sociais e aplicativos 
especializados a exemplo 
do Air BNB, tornou-se muito 
fácil encontrar hospedagens 
alternativas, alugando um 
quarto ou mesmo um apar-
tamento inteiro por uma cur-
ta temporada de lazer. 

Para quem usufrui do ser-
viço da chamada “economia 
compartilhada”, as vantagens 
são muitas. Mas como fica a 
situação quando o imóvel su-
blocado está inserido dentro 
de um condomínio que pos-
sui rotina própria e regras de 
convivência? A nova forma 
de hospedagem tem gerado 
problemas em edifícios re-
sidenciais por todo o Brasil, 

sobretudo nas cidades turís-
ticas, com o embate jurídico 
entre as partes envolvidas. 

Segundo a advogada Mar-
cela Polesi, a modalidade 
de sublocação não é ilegal 
e não cabe ao condomínio 
interferir no modo como o 
dono do apartamento utiliza 
sua propriedade particular. 
“Aplicativos como o Air BNB 
preveem pagamento de di-
árias, mas há outros como o 
Couchsurfing que é apenas o 
empréstimo espontâneo do 
espaço sem configurar uma 
relação comercial, é um di-
reito do proprietário usá-lo 
dessa maneira”, afirma Pole-
si. “As infrações, se ocorre-
rem, devem ser penalizadas 
conforme previstas na Con-
venção para qualquer outro 
condômino”, conclui. 

Para o especialista em di-

reito imobiliário e condomi-
nial Rodrigo Karpat, a prática 
da locação por temporada 
desvirtua a finalidade do 
condomínio residencial e so-
brecarrega a rotina de fun-
cionários. “A locação por di-
ária traz encargo excessivo e 
desnecessário à portaria, que 
fica responsável por liberar 
chaves, cadastrar veículos, li-
berar acesso a áreas comuns, 
atender reclamações, entre 
outros problemas. Os funcio-
nários acabam se tornando 
recepcionistas de hotel, não 
porteiros”, ressalta o advo-
gado.

O serviço de hospedagem 
não é regulado pela lei de lo-
cações, mas sim por leis que 
tratam dessa prática espe-
cífica no país. A maioria dos 
imóveis ofertados em aplica-
tivos pelo sistema de diárias 

está em prédios residenciais 
e não são aptos a operarem 
dessa forma. De acordo com 
Karpat já há vários registros 
de condomínios que estão 
processando moradores por 
abrirem seus apartamentos a 
ocupantes temporários, ale-
gando desvio da finalidade 
do imóvel.

“Seria de grande interes-
se a ambos que o condomí-
nio não proíba a locação por 
temporada, mas sim, que o 
próprio prédio regule a re-

lação com os condôminos, 
estabelecendo limites de 
pessoas por unidades, ad-
vertindo locadores que estão 
locando com constância a 
unidade em curtos espaços 
de tempo. Por fim, deveria 
haver a emissão de comuni-
cados aos condôminos e a 
realização de assembleias, o 
que serviria para um melhor 
entendimento dos próprios 
moradores, numa tentativa 
de evitar o problema” conclui 
o advogado.
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Móveis em materiais alternativos e
ecológicos para áreas externas do condomínio

As áreas externas em condomínios têm maior 
permanência de moradores, condôminos e visi-
tantes no verão, a alta temperatura os convida a 
sair de seus apartamentos fazendo uso das pisci-
nas, churrasqueiras, playground, resultando em 
áreas mais suscetíveis as manutenções. A alta 
utilização e aos fatores climáticos como o sol in-
tenso, chuvas fortes, raios, dentre outros fatores 
que atuam diretamente em tudo que se relacio-
na a área externa como móveis, pisos, fachadas, 
jardins, etc., torna a manutenção periódica mais 
cara.

Para estas situações surgiram alternativas que 
corroboram com a redução do custo de manuten-
ção destas áreas, podendo até ter um custo um 
pouco maior em curto prazo, porém é muito mais 
econômicas em longo prazo por sua durabilidade, 

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

situação está que deve ser levada em conta na 
gestão prolongada de um condomínio. 

Os itens que mais sofrem nas áreas externas 
como já dito são os mobiliários, decks, lixeiras e 
revestimentos, felizmente já existem tecnologias 
alternativas para a aplicação nestes itens de áre-
as externas, uma das principais utilizadas hoje 
em dia é a Madeira Plástica ou Madeira Ecológi-
ca, também conhecida internacionalmente como 
WPC, que tem a proposta de substituir a madeira 
natural e as estruturas de ferro, este material já é 
utilizado há muito tempo nos EUA e Europa, aqui 
no Brasil já tem mais de 20 anos de mercado e têm 
evoluído em acabamento, resistência e preço de 
forma exponencial, tornando-se cada vez mais vi-
ável a sua utilização nas áreas externas. Além do 
fator da resistência e baixa manutenção, temos 

o fator ecológico, estes produtos são produzidos 
através da reciclagem de lixo plástico, então quan-
do você investe em Madeira Plástica você ajuda o 
meio ambiente de duas formas: Reciclando o lixo 
plástico que poderia ir para aterros, lixões ou ser 
incinerado e evitando o desmatamento, pois este 
material substitui a madeira natural, preservando 
assim as florestas.

A Madeira Plástica é extremamente resistente 
as intemperes e não exige manutenção periódica 
o que torna o investimento em longo prazo muito 
mais econômico, além disso, existem fabricantes 
que oferecem até 10 anos de garantia em toda 
a sua linha de móveis e até 15 anos de garantia 
nos perfis sem a necessidade de manutenção, en-
quanto os fabricantes de móveis de madeira na-
tural concedem apenas 01 ano de garantia, desde 

que seja feita uma manutenção periódica 
dos mesmos. Outro fator importante é que 
a Madeira Plástica não lasca e nem solta 
farpas, por isso é muito utilizada em decks, 
espreguiçadeiras, cadeiras, mesas, per-
golados, cercas, bicicletários, academias, 
playgrounds, casinhas de bonecas, lixeiras, 
brises, revestimentos, vasos, cachepôs en-
tre outros.

Graças à evolução da tecnologia hoje 
também temos a Madeira Plástica injetada 
e pigmentada em várias cores, além do tra-
dicional marrom muito utilizado. Portanto, 
quando for reformar, ampliar ou moder-
nizar a área externa do seu condomínio 
pense no investimento em longo prazo, na 
sustentabilidade e beleza, busque um orça-
mento alternativo em Madeira Plástica.

daniel@lanci.eco.br
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Tel.: (13) 3237.0011 - Veja anúncio na página 3

REFORMAS E LAUDOS

TRATA PISO
Tel.: (13) 3239.7968 - Veja anúncio na página 3
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Síndico também ri!

AMENDOINS DA VELHINHA
Uma velhinha sentada atrás do motorista do 
ônibus oferece alguns amendoins para o moço, 
que aceita. Passado um tempo ela oferece mais 
alguns. O motorista come e pergunta para a ve-
lhinha: - Esses amendoins são muito bons, por 
que a senhora não come?
- Porque não posso. Veja a minha boca, não 
tenho dentes! Responde à senhora. O motorista 
faz outra pergunta: - Então por que a senhora 
compra? E a velhinha responde: - Porque gosto 
do chocolate que vem em volta deles.

ESCOLHA ENGENHOSA
Um estudante de engenharia estava caminhan-
do no campus de sua faculdade quando viu ou-
tro engenheiro subir em uma motocicleta novi-
nha em folha. 
- Ei! Como você conseguiu essa moto fantásti-
ca? - perguntou o primeiro.
- Bem, ontem eu estava caminhando por aqui, 
quando uma garota muito bonita apareceu com 
esta moto. Ela desceu, tirou toda a roupa e dis-
se “Pegue o que você quiser”.
O primeiro engenheiro balançou a cabeça em 
sinal de aprovação:
- Boa escolha! Provavelmente as roupas não 
iriam te servir.

POLÍTICO ELEITORAL
Um político chega a uma pequena cidade do in-
terior, em plena campanha para sua reeleição. 
No centro da pequena cidade, uma multidão, de 
quase 50 pessoas estava aguardando. Ele en-
tão começa o seu discurso:
- Amigos, você têm luz elétrica?
- A resposta de todos: - Não.
 Amigos, vocês têm posto de saúde?
- A resposta de todos: - Não.
- Amigos, vocês têm rede de esgotos?
- A resposta de todos: - Não
- Vocês têm polícia para sua segurança?
- A resposta de todos: - Não.
 -E pelo menos escola tem?
- A resposta de todos: - Não.
Então mudem desta porra de cidade!

COMPATIBILIDADE DE GÊNIOS
Uma mulher envia ao juiz uma petição pedindo 
divórcio, e o juiz a questiona: — A senhora tem 
certeza do que esta pedindo? A senhora quer 
divórcio por compatibilidade de gênios? Não 
seria o contrário? — Não, meritíssimo, é por 
compatibilidade mesmo. Eu gosto de cinema, o 
meu marido também, eu gosto de ir a praia e 
ele também, eu gosto de ir ao teatro e ele tam-
bém, eu gosto de homem e ele também!Nomes 
esquisitos

CAVALO NO ORELHÃO
O que o cavalo foi fazer no orelhão???
R: Passar trote !!!

GAROTO MANHOSO
O garoto apanhou da vizinha, e a mãe furiosa 
foi tomar satisfação: Por que a senhora bateu 
no meu filho? Ele foi mal-educado, e me cham-
ou de gorda. E a senhora acha que vai emag-
recer batendo nele?

CONVERSA DE CASADOS
Querido, o que você prefere? Uma mulher bo-
nita ou uma mulher inteligente? Nem uma, nem 
outra. Você sabe que eu só gosto de você.

O ELETRICISTA DO HOSPITAL
Um eletricista vai até a UTI de um hospital, olha 
para os pacientes ligados a diversos tipos de 
aparelhos e diz-lhes: Respirem fundo: vou tro-
car o fusível.

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

ENCONTRAR OS ELEFANTES
A professora pergunta a Pedrinho: — Onde são 
encontrados os elefantes? Ele pensa um pouco 
e responde: — São uns bichos tão grandes que 
acho impossível alguém perder um.

O MAIS INTELIGENTE
Joãozinho chega em casa e diz: - Mãe, eu des-
cobri que sou mais inteligente que a professo-
ra.
E a mãe diz: - Por que você acha isso?- Porque 
eu passei de ano e ela continuou no mesmo.

ALGO PARA PULGAS
O rapaz pergunta ao farmacêutico:
- Você tem algo pra pulgas?
O farmacêutico responde:
- Mas o que as pulgas têm?

LOIRA NA AUTOESCOLA
A loira chega à autoescola vestida de goleira. 
O instrutor, curioso, pergunta:
- Por que você está vestida assim?
A loira responde:
- Você disse que o Palio estava ocupado e que 
iria me treinar no Gol...

PIADA DE TRÁS PRA FRENTE
- Vou contar uma piada de trás pra frente.
(Silêncio) (Silêncio) (Silêncio)
- Pode contar!
- Estou esperando você rir...

MISSÃO DO ESPIÃO
O português espião estava em São Paulo em 
uma missão. Entrou no táxi, o taxista pergun-
tou:
- Para onde vai?
O português respondeu:
- Isso jamais saberás.

QUEM QUER IR PARA O CÉU?
A professora pergunta para os alunos: 
- Quem é que quer ir par ao céu? 
Todos levantam a mão, menos o Joãozinho.
- E você Joãozinho? 
Não quer ir para o céu? 
- Querer eu quero, mas a minha mãe falou que 
depois da aula era para eu ir direto para casa!
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seu condomínio

Seja para quitar dívidas, fa-
zer frente a uma reforma emer-
gencial, a instalação de sistema 
de placas fotovoltaicas (solares) 
ou mesmo de individualização 
da água – um recurso excepcio-
nal, para além da criação de cota 
extra em condomínios, é a utili-
zação de linha de empréstimo 
voltada exclusivamente para o 
segmento.

Oferecida por bancos, coope-
rativas e outras plataformas da 
área, essa modalidade de finan-
ciamento, segundo os especialis-
tas, possui condições “especiais” 
e, aos poucos, vem se populari-
zando.

O tema, porém, divide quem 
entende do assunto. Segundo 
administradores, síndicos profis-
sionais e dirigentes de entidade 
ligada ao setor, mesmo que se 
configure como uma alternativa 
para um momento de sufoco – ou 
mesmo como investimento –, é 
preciso muita parcimônia na hora 
de contrair um empréstimo.

CONFIRA MAIS
SOBRE O ASSUNTO

Taxas melhores: Oferecida por 
bancos, cooperativa e outras pla-
taformas da área, essa modalida-
de de empréstimo, segundo os 
especialistas, possui condições 
“especiais”

Assembleia: É preciso convo-
car uma assembleia colocando na 
pauta o tema do financiamento, 
detalhando toda a proposta. Sen-
do aprovada pela maioria, serão 
analisados  os últimos balancetes 

Sem fiador: Um diferencial 
em relação aos bancos é que as 
cooperativas de crédito não cos-
tumam exigir fiador ou avalista 
para garantia da operação

Somos a Blue Cash Fomento 
Mercantil Ltda., empresa locali-
zada na Praia Grande, SP, espe-
cializada em antecipação/finan-
ciamento de vendas a prazo. 

Saiba mais acessando nos-
so site: www.bluecashfomento.
com.br

Quinze boas dicas de 
sustentabilidade em condomínios

Crédito para
condomínios
é opção para

tempo de sufoco
O tema sustentabilidade, na maio-

ria das vezes se mostra polêmico em 
discussões condominiais. A uns, parece 
bobagem, enquanto a outros, o tema 
sensibiliza com maior relevância. Ten-
tar encontrar um meio termo pode ser 
complicado, porém é de extrema im-
portância que em algum momento da 
vida condominial o assunto se efetive, 
se propague e se faça ouvido.

Sustentabilidade não se restringe 
apenas a preservação do meio am-
biente, mas passa prioritariamente por 
melhorar as relações interpessoais e 
a qualidade de vida dos condôminos, 
bem como atingir a sempre almejada 
redução de despesas. Devemos partir 
da premissa que os recursos se mos-
tram a cada dia mais escassos, e por 
esta razão, mais custosos. Assim, buscar 
o equilíbrio nesta relação torna-se uma 
necessidade cada vez mais latente. 

A sustentabilidade em condomínios 
passa pela preservação da natureza e 
resulta na melhoria da vida dos morado-
res, que veem na redução de despesas 
um agente motivador adicional, além 
de valorizar o bem da coletividade, sen-
do essa uma obrigação à formatação da 
vida moderna. Ações sustentáveis nem 
sempre dependem do emprego de mui-
tos recursos. Por vezes, a boa vontade e 
um pouco de conhecimento já bastam, 
e assim é possível reduzir despesas e 
ser sustentável sem onerar de sobre-
maneira o condomínio, pois algumas 
ações certamente poderão até resultar 
em economia ou novas receitas.

Mas ainda que estas ações não ge-
rassem nenhum dispositivo pecuniário 
de remuneração, em suas essências já 
se pagariam. Então vejamos algumas 
possibilidades neste encantador mun-
do sustentável:
1 - Coleta seletiva e reciclagem;
2 - Mensuração do consumo de água in-
dividualizado, de modo a não incentivar 
o uso desmedido do recurso;
3 - Utilização de lâmpadas de menor 
consumo;
4 - Eliminar a utilização de copos des-
cartáveis de uso coletivo nas áreas co-
muns;
5 - Instalar descargas inteligentes que 
reduzam o fluxo desnecessário na utili-
zação da água;
6 - Revitalizar os jardins do condomínio 

com plantas que necessitem de menor 
aporte de água para rega e utilizar ou 
implantar o uso de água de reuso nessa 
função, assim como na lavagem de áre-
as comuns, sempre que possível;
7 - Instalar sensores nas luzes da área 
comum para otimizar a utilização em 
momentos que estas não se mostram 
indispensáveis;
8 - Instalar, quando possível, painéis 
solares para captação de energia solar 
para redução da aquisição de energia 
externa;
9 - Implantar, caso possível, áreas ver-
des suspensas ou hortas coletivas;
10 - Aderir ao uso de tintas, vernizes, 
colas e similares com pequena emissão 
de compostos orgânicos e poluentes in-
desejáveis e, por vezes, tóxicos; 11 - Im-
plantar um cronograma de revisão afim 
de evitar e/ou estancar prontamente 
possíveis vazamentos de água;
12 - Aderir preferencialmente à varrição 
de pátios ao invés da lavagem;
13 - Implantar campanha do uso eco-
nômico e consciente do papel ofertado 
nas áreas comuns, a exemplo dos ba-
nheiros coletivos;
14 - Fomentar campanhas para que 
crianças não apertem diversos botões 
dos elevadores, gerando viagens desne-

cessárias ou bloqueá-los sistemicamen-
te sempre que possível;
15 - Buscar o controle de pragas sem 
utilizar venenos e inseticidas. 

Como visto, destacamos que diver-
sas soluções estão a nosso dispor, po-
rém, e talvez, a maior barreira que te-
nhamos não é financeira, nem mesmo 
estrutural, mas trata-se de vencermos o 
preconceito ao tema, como os paradig-
mas de que a sustentabilidade não nos 
modificaria para seres humanos melho-
res, ou que nos fariam perder tempo.

Já é sabido que nos quatro cantos do 
Brasil onde esse estigma já foi superado 
e adotaram-se posturas mais conscien-
tes ao tema, seja lá qual foi a solução 
que lhes foi cabível, se reconhece su-
mariamente uma relação interpessoal 
de maior alegria, uma consciência am-
biental de maior relevância e inúmeros 
benefícios à saúde, ao bolso de todos 
e, em suma, à coletividade, que assim, 
emolduram semanalmente matérias 
de veículos especializados. Estas são 
soluções faseadas e pequenos passos 
a caminho de um mundo melhor, mais 
sustentável, coletivo e humano. Espe-
ramos que seu condomínio possa fazer 
parte desta nova realidade, desta nova 
consciência, deste novo despertar!


