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Suplemento
Dia do Síndico

Liderança e boa administração 
condominial: síndico nosso de cada dia

No mês de novembro, 
condomínios do Brasil intei-
ro celebram uma importan-
te data: no dia 30 é come-
morado o Dia do Síndico, o 
qual serve para destacar a 
relevância desta figura es-
sencial na administração 
condominial e liderança em 
prol dos interesses coletivos. 
Parabéns, gestor, pela sua 
data!

Independentemente de 
ser um morador ou não, o 
síndico é um elo entre as 
queixas dos condôminos e a 
gerência burocrática e ope-
racional. 

Para prover uma gestão 
eficiente e que ao mesmo 
tempo esteja em sintonia 
com as demandas da co-
munidade condominial, ele 
deve ter forte habilidade co-
municativa e traçar estraté-
gias nesse sentido. 

Limites – Primeiramente, 
é preciso estabelecer regras. 
Nesse contexto, é válido 
lembrar que ser síndico não 
é sinônimo de estar sempre 
disponível. 

Talvez por inexperiência 

ou até por um excesso de 
boa vontade, é comum ver 
síndicos misturando horá-
rios e espaços da vida pes-
soal com as atividades do 
condomínio: recebendo liga-
ções em horas inconvenien-
tes, visitas de moradores 
em casa para ouvir queixas, 
mensagens no celular par-
ticular para agendamentos 
de salão de festa ou outros 
espaços, mensagens do fo-
tos de equipamentos que-
brados, etc. 

Toda essa desorganiza-
ção termina por gerar dois 
grandes problemas: o pri-
meiro é um baixo índice de 
resolutividade, pois se as 
demandas não chegam por 
uma via adequada, não são 
devidamente registradas e 
processadas e, portanto, a 
chance de resolução dimi-
nui. 

O outro grande problema 
é a elevação do estresse e 
a carga mental à qual mui-
tos síndicos estão hoje sub-
metidos, por não saberem 
separar adequadamente 
ambiente doméstico e am-

biente de trabalho. 
Canais de comunicação 

– Ter um diálogo aberto com 
os condôminos é muito im-
portante, afinal o síndico foi 
escolhido por eles e é à co-
munidade condominial que 
ele serve. Porém, é neces-
sário antes estabelecer por 
quais canais essa comunica-
ção se dará. O morador, por 
sua vez, deve ser informado 
de como deve proceder caso 
deseje se reportar ao síndi-
co: por que meio deve enviar 
sua mensagem. 

O tipo de canal é variável 
e vai depender muito do per-
fil de cada condomínio, le-
vando em consideração seu 
porte (se possui muitas uni-
dades), sua população (se 
são moradores jovens, que 
têm intimidade com tecno-
logias, ou mais idosos, atre-
lados aos meios tradicionais 
de comunicação), entre ou-
tras características. 

Não existem regras: o 
meio de comunicação ade-
quado será aquele em que 
síndico e condôminos me-
lhor puderem se comuni-

car sobre demandas di-
versas: queixas sobre 
barulho, equipamentos 
quebrados, sugestões de 
melhorias, denúncias, 
avisos, reservas, etc. 

Algumas estratégias 
possíveis são: 
• mural de informações 
em área de alto fluxo 
(como próximo ao ele-
vador);
• livro de ocorrências (o 
qual deve ficar na portaria, 
preferencialmente);
• caixa do síndico (criar uma 
caixa postal com chave para 
os moradores depositarem 
mensagem em papel)
• e-mail (fazer um endereço 
específico para o condomí-
nio);
• página na internet (há con-
domínios que possuem sites, 
blogs ou perfis em rede so-
cial como instagram ou fa-
cebook e usam esses meios 
para comunicação interna)
• aplicativos (há essa possi-
bilidade no mercado, reque-
rendo um certo investimen-
to)
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O síndico e o condomínio em “tirinhas”
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Um 
suplemento 
inteiro em 
homenagem 
a quem abre 
mão do seu 
próprio tempo 
em favor do 
bem coletivo

Que tal
mais

educação?

Áreas comuns não são “banheiros”. A permissão para quem 
mora em condomínio possuir um bichinho de estimação 

não é mais um ponto de discussão, haja vista que sucessivas 
decisões judiciais já consolidaram um amplo lastro jurídico 

em favor positivo dos pets. Contudo, assim como tudo o que 
diz respeito à vida em prédios residenciais, a convivência 

entre animais e condôminos segue normas. Se essas 
são quebradas, aí sim a permanência dos pets pode ser 

colocada em questão. Página 12.

Até aonde vai 
o papel do 

bom e velho 
zelador



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.

Novembro é um mês espe-
cial para todos os que vivem 
e trabalham neste universo 
condominial, isso porque no 
dia 30 é celebrado o Dia do 
Síndico! A data destaca a im-
portância deste que é um re-
ferencial dentro dos condomí-
nios, tanto pelas suas atribui-
ções administrativas, quanto 
pela enorme responsabilidade 
de conduzir os interesses cole-
tivos e zelar pelo patrimônio. 
Ser síndico é uma grande mis-
são e nós reconhecemos isso. 

O Jornal do Síndico apro-
veita, neste mês, para saudar 
e parabenizar todos os leitores 
que acompanham nosso veícu-
lo e exercem (ou já exerceram) 
a digna função de administrar 
o condomínio. Todo o nosso 
trabalho e esforço contínuo 
em produzir conteúdo de va-
lor e mensagem de qualidade 

é com o intuito de promover 
gestões mais eficientes. Nosso 
jornal é dedicado a vocês, en-
tão parabéns a todos os síndi-
cos do Brasil!

Nesta edição, em matéria 
alusiva ao Dia do Síndico, apro-
veitamos para destacar uma 
habilidade fundamental que 
todo síndico deve possuir, que 
é a de se comunicar bem com 
a comunidade condominial. 
Contudo, por vezes, estar sem-
pre disponível não é a melhor 
estratégia, pois há sempre o 
risco de incorrer para um ex-
cesso de informalidade e tam-
bém de sobrecarga de trabalho 
em cima do síndico. 

Assim, observa-se que ca-
nais formais de diálogo com 
os condôminos devem ser es-
tabelecidos. Isso é válido para 
prédios que contam com ad-
ministradora ou não. O ideal 

é que o condomínio possua 
previamente um meio deter-
minado com o qual moradores 
possam levar queixas e outras 
questões ao síndico, sem inva-
dir sua privacidade ou transpor 
limites entre a “sindicância” e 
a vida pessoal. Confira na nos-
sa matéria algumas sugestões 
de estratégias que podem ser 
adotadas. 

Além disso, temas relacio-
nados ao cotidiano sempre 
ganham atenção especial aqui, 
visto que esses são os “pepi-
nos” do dia a dia com que o 
síndico precisa lidar na sua ro-
tina geral. O Jornal do Síndico 
busca abordar tais temas sem-
pre trazendo uma perspectiva 
prática de implicações legais e 
como manejar situações des-
sas. Nesse sentido, a edição 
do mês traz matéria sobre ar-
remessos de objetos jogados 

de andares superiores. Isso já 
ocorreu ou ocorre com frequ-
ência no seu prédio? Confira 
matéria de “cotidiano”. 

Reforçamos nossa para-
benização a todos os síndicos 
leitores do Jornal do Síndico e 
revalidamos aqui nosso com-
promisso de seguir fornecendo 
informação de qualidade.

Porque todo dia, é dia de síndico!
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nossa mensagemexpediente

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

Em matéria
alusiva ao 

Dia do Síndico, 
aproveitamos 
para destacar 

uma habilidade 
fundamental que 
todo síndico deve 

possuir, que é a de se 
comunicar bem 

“

(13)

Indicadores Econômicos jurisprudência
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- ADIANTAMENTO DE DESPESAS PELO 
SÍNDICO - “Adiantamento, por Condômino 
quando no exercício da função de Síndico, 
de despesas de reparos em elevador do 
Condomínio. Confirmação da sentença de 
procedência da via sumaríssima de cobran-
ça dos valores respectivos.” (TA-RJ - Ac. 
Unân. Da 2ª Câm. - Ap. 45.882 - Rel. Juiz 
Pestana Aguiar).

- ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO - 
ILEGALIDADE - “Sendo o administrador mero preposto do Síndi-
co contratado para auxiliá-lo, não tem legitimidade para, em nome 
próprio, acionar Condômino moroso, ou mesmo inadimplente, no 
movimento das despesas condominiais. Decorre de preceito de 
lei, no caso o Art. 22 § 1º, da Lei nº 4.591, a representação do 
Condomínio, age, portanto em nome do representado...”(TA-SP - 
5ª Câm. Cív. - RT Nº 54 p. 153 - cf.”Síndicos e Condomínio”, Luiz 
Alberto Kelly - Edit. Rio Condor Ltda, p. 25).

- ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO - PODER DO SÍNDICO 
PARA CONTRATAÇÃO DO SEGURO - “Ainda que sem previsão 
orçamentária, legítimo é o ato do Síndico satisfazendo o pagamen-
to do prêmio do seguro contra fogo, tendo em vista o disposto no 
Art. 13 da Lei nº 4.591 de 16/12/64, cobrando dos Condôminos sua 
quota-parte. A regra de que as obrigações condominiais relativas 
às despesas comuns só se tomam imperativas se houver prévia 
aprovação em Assembleia não é absoluta.” (TA-RJ - Ac. Unân. Do 
3º Grupo - cf. L. A. Kelly -”Síndicos e Condomínio”op. Cit. P. 25).

- ADMINISTRAÇÃO PELO INCORPORADOR - SÍNDICO - “Eleito 
pelos Condôminos. Edificação já ultimada. Validade da represen-
tação, embora não registrada a Convenção Condominial. Perda 
da administração por representante do Incorporador, como decor-
rência. Se os adquirentes das unidades reconheceram ao incorpo-
rador direito de administrar o prédio por quatro anos, nem por isso 
esse direito devia continuar, após a eleição do Síndico, porque é a 
lei que a este dá o direito de administrar o Condomínio, permitin-
do-lhe que delegue essa função a pessoa de sua confiança, sob 
sua inteira responsabilidade.”(TA-SP - Ap. 121.101 - RT 407/214 
- cf.”Condomínio Interpretado pelos Tribunais”, Wilson Bussada - 
Edit. Trabalhistas, 1978 p. 346/347).

- ADMINISTRADORA - DISPENSA PELO SÍNDICO - “O Síndi-
co pode dispensar unilateralmente os serviços da administradora, 
que deve merecer a sua confiança e exerce funções administrati-
vas por ele delegadas, sob sua inteira responsabilidade. A dispen-
sa é eficaz relativamente à administradora, respondendo o Síndico 
perante o Condomínio. A prestação de contas da administradora 
cabe ser feita pela via própria, sendo inadequado o depósito, a 
título de cautelar inominada.” (TJ-RJ - Ac. Unân. Da 2ª Cam. Cív. 
- Ap. 4.764/86 - Capital - Rel. Des. Nelson Pecegueiro do Amaral 
- cf.”Condomínio Urbano”, Darnley Villas Boas - Edit. Destaque, 
1993 p.70).
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Atribuições de zelador precisam 
estar bem definidas em contrato
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administração

Em muitos condomínios o 
zelador é considerado o “braço 
direito” do síndico, em outros 
a sua função se confunde com 
a de porteiro, há ainda aque-
les prédios em que é conside-
rado o “quebra galho” oficial, 
fazendo de tudo um pouco... 
Mas quais são, de fato, as 
atribuições desse profissional 
no contexto do condomínio? 
Muitos síndicos ainda desco-
nhecem as competências des-
te colaborador e, portanto, 
devem buscar saber os limites 
legais para não impor desvios 
de função.

A mistura de atividades é 
enorme, vai desde serviços de 
limpeza e higienização, manu-
tenção de piscinas e outras áre-
as, alternar horários com por-
teiro, não esquecendo também 
as eventuais brechas em que o 
zelador serve de “corretor de 
imóveis” para moradores ou 
para o próprio síndico (o que é 
ainda pior), apresentando e de-
monstrando apartamentos a 

interessados em anúncios. Não 
raramente também se veem 
em alguns prédios relatos do 
zelador fazendo algum reparo 
particular para um morador em 
horário do expediente. 

Mais formalidade - Na opi-
nião do advogado, Marcelo 
Diniz, atuante na área traba-
lhista, os condomínios devem 
extinguir a figura do “faz tudo” 
e adotar um nível maior de for-
malidade nas relações de tra-
balho. “A pessoa que faz tudo 
com certeza está fazendo além 
das suas atribuições. Não exis-
te um cargo cuja descrição seja 
o funcionário estar disponível 
para qualquer necessidade 
aleatória”, argumenta Marce-
lo, alertando para os riscos de 
processos trabalhistas nesses 
casos. 

De fato, segundo a Classifi-
cação Brasileira de Ocupações, 
documento federal que descre-
ve as mais diversas atividades 
econômicas e profissionais, 
apresenta o seguinte conceito 

sobre trabalhadores em edifí-
cios, incluindo o zelador: “ze-
lam pela segurança das pessoas 
e do patrimônio de edifícios de 
apartamentos, edifícios comer-
ciais, igrejas e outros. Atendem 
e controlam a movimentação 
de pessoas e veículos no esta-
cionamento; recebem objetos, 
mercadorias, materiais, equipa-
mentos; conduzem o elevador, 
realizam pequenos reparos”.

LIMITES CONTRATUAIS
Para Diniz, o primeiro pas-

so é “estabelecer as regras do 
jogo”. “O contrato de trabalho 
deve discriminar com o máxi-

mo de detalhes as atividades 
a serem desempenhadas, bem 
como horários a serem segui-
dos, evitando sobrecarregar o 
empregado com funções que 
não são de sua alçada. Termos 
genéricos como ‘serviços ge-
rais’ devem ser evitados, por 
isso é importante contar com 
uma assessoria jurídica para 
formulação de um bom contra-
to”, orienta o advogado. “Res-
salto ainda o óbvio, o zelador é 
um funcionário do condomínio 
e não de particulares, portanto 
qualquer serviço individual é 
vedado”, conclui. 

O que é legal constar como 

atribuição contratual dos zela-
dores de condomínio? Trans-
mitir ordens do síndico para 
outros funcionários e fiscalizar 
o cumprimento dessas; super-
visionar o trabalho de limpeza 
e o estado geral de higiene do 
prédio; inspecionar áreas inter-
nas e externas a fim de detectar 
necessidade de manutenções; 
checar condições funciona-
mento de elevadores, sistema 
elétrico, hidráulico; comunicar 
ao síndico ou à administrado-
ra qualquer irregularidade no 
condomínio; zelar pelo cumpri-
mento do regimento interno do 
edifício.
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Novembro azul: o cuidado 
do homem com a próstata

solidariedade

A cada dia 42 homens 
morrem em decorrência do 
câncer de próstata* e apro-
ximadamente 3 milhões vi-
vem com a doença, sendo 
essa, a segunda maior causa 
de morte por câncer em ho-
mens no Brasil. 

São estimados para este 
ano 68.220 novos casos, se-
gundo o Instituto Nacional 
do Câncer (Inca). Frente a 
essa realidade, a Sociedade 
Brasileira de Urologia (SBU) 
inicia mais uma edição da 
campanha Novembro Azul, 
que chama a atenção para o 
diagnóstico precoce do cân-
cer de próstata e também 
para a saúde do homem de 
forma global.

Com o tema “Seja herói da 
sua saúde”, o Novembro Azul 
da SBU tem como padrinhos 
o chef e apresentador do 
programa MasterChef Henri-
que Fogaça e o ex-jogador de 
futebol Zico. Ambos não têm 
medo nem preconceito com 
os exames da próstata – que 
englobam uma avaliação do 
risco pelo urologista, seguida 
pelo toque retal e a dosagem 
de PSA – e aceitaram de ime-
diato o convite da Sociedade.

De acordo com o coorde-
nador do Novembro Azul da 
SBU, Dr. Geraldo Faria, o mês 
de novembro é uma oportu-
nidade de conversar com os 
homens sobre a importância 
de cuidar da saúde. “Que-
remos alertar não só para 
a saúde da próstata, como 
também incentivar o homem 

a olhar mais para a sua saú-
de, fazer exames que podem 
prevenir uma série de outras 
doenças. As mulheres cultu-
ralmente têm esse cuidado, 
mas os homens só vão ao 
médico quando não se sen-
tem bem. Ter a consciência 
de que é preciso também 
fazer um check-up é funda-
mental”, aponta.

A SBU recomenda que os 
homens a partir da puberda-
de devam procurar um pro-
fissional especializado, para 
avaliação individualizada. O 
início da avaliação do risco 
de câncer da próstata come-
ça aos 50 anos e, naqueles 
da raça negra, obesos mór-
bidos ou com parentes de 
primeiro grau com câncer de 
próstata devem começar aos 
45 anos. Os exames deverão 

ser realizados após uma aná-
lise dos fatores de risco pelo 
urologista e ampla discussão 
de riscos e potenciais bene-
fícios, em decisão comparti-
lhada com o paciente. Após 
os 75 ano poderá ser realiza-
do apenas para aqueles com 
expectativa de vida acima de 
dez anos.

“É importante esclarecer 
que, além do câncer, a prós-
tata pode apresentar outros 
problemas como seu cresci-
mento benigno, que atinge 
cerca de 50% dos homens 
acima de 50 anos, gerando 
dificuldade de micção, e a 
prostatite, que é a inflama-
ção da glândula. Assim, a 
avaliação da próstata é im-
portante”, acrescenta o pre-
sidente da SBU, Dr. Sebastião 
Westphal.

A doação de sangue é um ato voluntário que pode ajudar a sal-
var muitas vidas. Em cada doação, uma pessoa doa, no máximo, 
450 ml de sangue e essa única doação pode salvar a vida de até 
quatro pessoas. Vale destacar que, em cerca de um dia, o organis-
mo já repõe a quantidade de sangue que foi retirada na doação. 
Além disso, doar sangue é um ato seguro e todos os materiais usa-
dos no procedimento são descartáveis. Desse modo, não há riscos 
de você ser contaminado ao doar sangue.

→ Por que doar sangue é importante?
Quando doamos sangue, fornecemos um produto essencial para 

a sobrevivência de um indivíduo. Em algumas situações, a transfu-
são é inevitável, sendo, portanto, essencial que haja sangue em es-
toque, o qual é conseguido exclusivamente por doação.

Várias são as situações em que uma pessoa necessita de san-
gue. Entre as situações mais conhecidas, podemos citar as cirurgias 
de grande porte, transfusão para pacientes com doenças crônicas, 
como a doença falciforme e após acidentes graves. 

→ Requisitos para doar sangue
A doação de sangue é um gesto voluntário e repleto de solidarie-

dade, entretanto, ele não pode ser realizado por todas as pessoas, 
havendo alguns requisitos que devem ser obedecidos. De acordo 
com o Ministério da Saúde, são requisitos para doação de sangue:
- Idade entre 16 e 69 anos. Menores de idade devem possuir autori-
zação do responsável e pessoas entre 60 e 69 anos só podem doar se 
já forem doadores frequentes.
- Pesar no mínimo 50 kg.
- Estar bem alimentado, porém se a doação for feita após o almoço 
aguardar 2 horas.
- Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas.
- Apresentar documento de identificação com foto emitido por ór-
gão oficial. 

→ Triagem de doadores de sangue
Antes do sangue ser disponibilizado para um receptor, é realizada 
uma triagem do doador. A triagem é feita em três etapas que in-
cluem registro, entrevista e também a realização de exames espe-
cíficos.

Etapa 1- Registro do doador: O doador é cadastrado e é feita sua 
identificação com o registro de algumas informações básicas, tais 
como nome, sexo, idade, profissão e endereço. Nessa etapa, o can-
didato apresenta documento emitido por órgão oficial com fotogra-
fia.
Etapa 2- Triagem clínica: Nessa etapa, são analisados critérios, como 
peso, a temperatura, a pressão arterial, entre outros. Também é fei-
ta uma entrevista, que é completamente sigilosa e visa a identificar, 
por exemplo, situações em que o sangue do doador possa ter sido 
contaminado.
Etapa 3- Triagem sorológica: Nessa etapa, são feitos testes labora-
toriais para verificar se o sangue está em condições de ser usado.

→ Quanto tempo dura a doação de sangue?
O procedimento de doação de sangue é relativamente rápido. Des-
de o cadastro e triagem clínica até a coleta de sangue, o processo 
dura em média 40 minutos, ou seja, menos de uma hora.

Doe sangue...
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ESQUADRIAS
Elas são quase uma unanimidade, estando pre-

sentes projetos arquitetônicos diversos: as esqua-
drias são elementos usados para os fechamentos 
de vãos, tais como portas ou janelas. Apesar de 
bastante comuns, nem todas são iguais, variam de 
acordo com a forma, tamanho e material. Cada tipo 
possui suas especificidades, as quais devem ser ob-
servadas, principalmente para assegurar o máximo 
de durabilidade e também segurança, sobretudo 
quando a esquadria guarda uma abertura para o 
meio exterior. 

Um aspecto relevante a ser destacado a respeito 
da instalação de esquadrias que intercomunicam o 
meio interno com o externo de um prédio é a obser-
vância à NBR 6123, que versa sobre procedimentos 
que consideram a força do vento sobre edificações. 
Além desta, as esquadrias possuem norma própria 
da ABNT, é a NBR 10.821, a qual estabelece as con-
dições exigíveis de desempenho para caixilhos em 
edificações de uso residencial ou comercial. Crité-
rios de resistência, vedação, durabilidade e acaba-
mento devem ser considerados na hora da escolha. 

PRÉDIO SINALIZADO
O seu condomínio possui as sinalizações devi-

das? O síndico deve estar atento ao cumprimento 
das normas de sinalização e acessibilidade para 
pessoas com deficiência. É por uma questão de se-
gurança que deve ser instalada sinalização adequa-

da em todas as áreas comuns do prédio, externas 
e principalmente internas. No caso de placas, essas 
devem ser preferencialmente fotoluminescentes 
(aquelas que emitem luz).

Conforme a NBR 9050/2004, da Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas (ABNT) há três formas de 
sinalização: visual, tátil e sonora. Elas se dividem em 
quatro tipos – permanente, direcional, de emergên-
cia e temporária; sob as formas de indicação visual 
de acessibilidade (Símbolo Internacional de Acesso), 
comunicação tátil (Braille e diferenças de texturas 
de superfícies) e comunicação auditiva (sinalização 
sonora padronizada) deverão aparecer: nos acessos 
principais; nas circulações (horizontal e vertical); no 
mobiliário; nos acessos de veículos na garagem; nas 
vagas para veículo.

COMISSÕES ESPECIAIS
Muitos síndicos buscam promover uma gestão 

mais participativa dentro do condomínio, fazendo 
com que os moradores se envolvam mais com as 
dinâmicas administrativas e tenham mais voz ativa 
nas decisões que impactam à coletividade. Dessa 
forma, além de servir para obter uma maior apro-
vação perante a comunidade, uma gestão mais 
participativa também serve para diminuir o peso 
de centralizar todas as decisões em cima do sín-
dico. 

Uma forma interessante de envolver os mora-
dores nas questões do condomínio é a criação de 
comissões responsáveis por determinados assun-
tos internos como por exemplo: implantação de 
uma academia de ginástica, comissão para even-
tos, fiscalização da limpeza e obras, dentre outras 
finalidades. As comissões são abertas e formadas 
por condôminos voluntários, e devem ser criadas 
em assembleia extraordinária sempre estabele-
cendo um período de atuação para aquele grupo.
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Condomínio é responsabilizado
por arremessos anônimos

que causem prejuízos

Portaria virtual: 
vale à pena ou não?

A crise financeira causada, além de todos os problemas do 
país, pela pandemia da COVID-19 vem assombrando todas as 
pessoas, e um dos assuntos mais questionáveis em um prédio 
são: “como reduzir o valor do condomínio?”. As pessoas estão 
cada vez podendo gastar menos, a inadimplência vem aumen-
tando e cabe ao gestor e ao corpo diretivo do edifício discutir 
que decisão tomar. 

Convenhamos que não é uma das tarefas mais fáceis, pois 
manter todos os gastos, manutenções, e tudo aquilo que um 
condomínio necessita para sua sobrevivência e ainda abaixar o 
valor mensal, soa como algo praticamente impossível.

Com o constante avanço da tecnologia, surge uma aliada 
e até mesmo uma solução para livrar muitos condomínios de 
nossa região: Portaria Virtual. Mas calma, antes de entrar em 
pânico e falar que isso jamais funcionaria em seu prédio, va-
mos mostrar todos os pós e contras que uma mudança em seu 
sistema de porteiros irá causar.

VANTAGENS:
• Redução de custos: o primeiro – e talvez – o mais importante 
é a redução de custos que isso gera ao seu condomínio. Pagar 
salários de funcionários, encargos, horas extras, 13º, férias é 
um “problemão”, segundo Felipe, pesquisas indicam que 60% 
a 70% do valor do condomínio correspondem a sua folha de 
pagamento. Com a portaria remota, esse valor cai drastica-
mente, sobrando dinheiro pra você investir em outras frentes, 
como fachadas do prédio, pinturas etc.
• Segurança: Toda semana temos uma notícia que tal prédio 
entrou e roubaram um apartamento, não é mesmo? Infeliz-
mente, muitos porteiros não têm o preparo para atentar a se-
gurança e acabam falhando abrindo portas e portões para pes-
soas que até mesmo não moram no prédio. Seja por falta de 
atenção ou até mesmo de um morador brigar com ele ao ser 
questionado. Com o serviço de portaria virtual, isso se torna 
bem improvável de acontecer já que existirá mais de uma pes-
soa focada somente nas câmeras necessárias do seu prédio.
• Tecnologia: O sistema de portaria remota precisa de equipa-
mentos modernos e capazes de a fazerem funcionar. Por isso, 
as empresas costumam já incluir os equipamentos, tornando 
seu prédio mais moderno, como acesso via tag e/ou biome-
trias, câmeras modernas, motores de veículos mais rápidos, 
aplicativos para aberturas de portas, alarme de segurança en-
tre outros.

DESVANTAGENS:
• Comodismo: o maior medo das pessoas mudarem para a re-
mota ao invés da presencial é o fato de acharem que não se 
adaptarão. De fato, é um processo que necessita de tempo e 
disposição a aceitar mudanças. Sair da nossa zona de conforto 
é o primeiro passo para irmos rumo à redução de gastos.
• Empresas: outra desvantagem é que com a alta demanda, di-
versas empresas estão implantando este tipo de serviço onde 
não tem capacidades técnicas pra isso, o que acaba prejudican-
do o mercado e a credibilidade no sistema.
• Portaria presencial: o maior problema da demora – ou falta 
– de implantação da virtual, obviamente é o porteiro presen-
cial. Muitos deles estão a anos no prédio, além de apego que 
algumas pessoas tem, também o gasto pra mandar embora 
costuma ser bem alto.

CONCLUSÃO:
A portaria virtual em nossa região está em alto crescimento, 

edifícios na Grande São Paulo já está com esse processo, e con-
sequentemente mais maduro. Portanto, ainda existe bastante 
desconfiança de diversos moradores, porém é uma tendência 
de mercado que será inevitável no futuro.

Quando pensamos em segurança, a portaria remota tem 
um alto poder de blindagem do condomínio, quando pensa-
mos que estamos em um país onde os insumos sobem a cada 
semana, pensar em economia e sustentabilidade é, também, a 
melhor saída para o crescimento condominial. 

Eng.º Felipe Gouveia, Gestor de condomínios (FGV)
e Diretor Comercial Antec Sistemas

cotidiano

Toda ação gera uma re-
ação, diz uma das principais 
Leis da Física. Dentro do 
condomínio, assim como na 
sociedade, cada ação deve 
ser pensada antevendo jun-
tamente suas consequências, 
pois – a depender das circuns-
tâncias – essas podem ser 
muito danosas. Essa reflexão 
tem grande aplicabilidade ao 
discutirmos um problema que 
ocorre com alguma recorrên-
cia em edifícios verticais: os 
arremessos em direção ao 
solo.   

Eles podem partir de ja-
nelas, parapeitos, sacadas, 
varandas, balcões. O que cai 
também varia: vasos de plan-
tas, brinquedos, papéis, itens 
de higiene pessoal (princi-
palmente das janelinhas de 
banheiro), bitucas de cigarro, 
lixos em geral ou até mesmo 
saliva. De forma intencional 
ou não, embora muito se cul-
pem as crianças, elas não são 
as únicas a arremessarem ob-
jetos, com frequência os adul-
tos e idosos são flagrados co-
metendo este feio delito. 

CONDUTA
POTENCIALMENTE

PERIGOSA
 O importante é res-

saltar perante os con-
dôminos que tal ato 
não constitui apenas 
“falta de educação”. 
Devido à altura – e aqui 
mais uma vez as Leis da 
Física operam de for-
ma inabalável – esses 
arremessos são poten-
cializados, causando 
transtornos, sujeira, 
prejuízos materiais e, a 
depender do que é jo-
gado (dimensões, for-
ma e peso), acarreta-
-se a possibilidade de 
machucar gravemente 
pessoas que passam pelo local 
no instante em que o objeto 
cadente chega ao solo. 

Imagine, por exemplo, o 
impacto de uma garrafa ou um 
copo caindo de uma varanda 
(de qualquer altura mínima) 
em um animal de estimação 
ou na cabeça de uma criança. 
Qual seria o resultado? Em 

uma situação hipotética me-
nos trágica, se o objeto cai em 
cima de um carro. O que acon-
tece? Quem paga pelos danos 
humanos ou materiais?

IDENTIFICANDO
CULPADOS

Independentemente de o 
fato ocorrer por acidente ou 
ser proposital, o proprietário 
da unidade condominial de 
onde partiu o arremesso é 
responsável pelo ato, poden-
do ser penalizado dentro das 
normas previstas na Conven-
ção e também processado na 
Justiça comum. O arremesso 
do artefato poderá ser prova-
do por imagens captadas por 
câmeras, perícia especializada 
ou testemunho oral ou escrito 
de pessoas que viram o fato 
acontecendo. Se este é um 
problema recorrente na vivên-
cia do condomínio, é interes-
sante manter um circuito de 
vigilância por câmeras funcio-
nante na tentativa de captar 
essas ações. 

Mas e os casos em que não 
é possível reunir provas para 
se chegar ao autor? Nessas si-
tuações, fala-se em responsa-
bilidade solidária. O condomí-

nio e todos os seus membros, 
consecutivamente, passam a 
compartilhar essa responsa-
bilidade e arcar com os preju-
ízos coletivamente. De acordo 
com o Artigo 938 do Código 
Civil, na impossibilidade de se 
identificar o responsável pelo 
arremesso, caberá ao condo-
mínio a indenização. Dispõe o 
artigo que “aquele que habi-
tar prédio, ou parte dele, res-
ponde pelo dano proveniente 
das coisas que dele caírem ou 
forem lançadas em lugar inde-
vido”.

Segundo o advogado Ro-
drigo Karpat, especialista em 
Direito imobiliário e condomi-
nial, na esfera criminal, quem 
responde pelo dano no caso 
de uma lesão corporal ou 
morte em função do arremes-
so é o próprio autor da ocor-
rência, não se transferindo a 
responsabilidade ao síndico 
do prédio, salvo se, de algu-
ma forma, o síndico concorreu 
para o resultado ou poderia 
ter evitado o mesmo, já que 
tem por lei a obrigação de cui-
dado, proteção ou vigilância 
conforme artigo 1.348, V, do 
Código Civil e Art. 13 do Códi-
go Penal.

Eng.º Felipe Gouveia
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COVID-19

Após vários meses desde 
a decretação de pandemia 
pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) em março, 
o Brasil experimentou dife-
rentes estágios de restrições 
no que se refere à emergên-
cia sanitária da Covid-19 e 
hoje vive uma perspectiva 
mais otimista, com uma fle-
xibilização de medidas. Con-
tudo, é válido salientar que 
cuidados preventivos ainda 
estão em vigor e devem ser 
respeitados e o condomínio 
deve manter uma vigilância 
rigorosa em relação aos seus 
funcionários, moradores e 
também visitantes. 

O uso de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI) 
é fundamental não apenas 
para proteger o usuário de 
se contaminar com o corona-
vírus, mas também de evitar 
que ele seja transmissor do 
vírus para outras pessoas, 
caso esteja infectado mes-
mo sem ter ciência disso. Na 
ausência de uma vacina que 
evite a infecção ou de um me-
dicamento eficaz que trate a 
doença, os EPIs são os ins-
trumentos mais importantes, 
pelo menos por enquanto, na 
luta contra a Covid-19.

Nesse sentido, visando à 
difusão de informação, a As-
sociação Brasileira do Mer-
cado de Limpeza Profissional 
(Abralimp) formulou e dispo-
nibilizou gratuitamente para 
download em sua página na 
internet um guia de limpe-
za para condomínios e suas 
áreas comuns, o qual abor-
da, entre outros assuntos, a 

questão dos EPIs, destacando 
que além de já serem impor-
tantes (antes mesmo da pan-
demia) para a segurança dos 
profissionais que atuam na 
higienização dos ambientes, 
os EPIs agora também devem 
ser incorporados à rotina de 
todos: colaboradores, condô-
minos e visitantes. 

Classificação – O manu-
al divide-se em 3 categorias 
de uso: 1) colaboradores no 
atendimento de portarias e 
recepções (recomenda más-
cara; luvas impermeáveis); 
2) condôminos e visitantes 
(máscara comum, de uso não 
profissional); 3) equipes de 
limpeza (luva; máscara; ócu-
los de segurança; botas ou sa-
patos de trabalho fechados). 

A administração condo-
minial é responsável por for-
necer os materiais necessá-
rios para a execução segura 
do trabalho. Caso o serviço 
seja terceirizado, é obrigação 
do síndico fiscalizar se tais 
equipamentos estão sendo 
devidamente disponibiliza-
dos pela empresa contrata-
da, caso contrário, ele, como 
gestor do condomínio, pode 
partilhar da negligência no 
ambiente de trabalho e arcar 
com consequências jurídicas.

Máscaras – O uso das 
máscaras é recomendado 
para prevenção de contami-
nação por doenças transmi-
tidas de forma respiratória. O 
guia da Abralimp destaca que 
de acordo com o portal da 
Anvisa, diversas espécies de 
máscaras estão sendo usadas 
nesse momento de pandemia 

e devem ser observadas as 
categorias citadas anterior-
mente para checar a viabili-
dade de cada tipo. 

Além de solicitar o uso de 
máscaras de todos enquanto 
permanecerem nas depen-
dências comuns do prédio, 
o condomínio deve orientar 
a forma correta dessa uti-
lização, uma vez que tem 
sido frequente ver pessoas 
fazendo um uso inadequado 
das máscaras. Para isso, é 
recomendável usar os meios 
de comunicação interna do 
condomínio para ressaltar es-
sas informações, bem como 
disponibilizá-las em locais es-
tratégicos. 
• Antes de colocar a máscara, 
lave as mãos.
• Como medida de seguran-
ça, as máscaras devem ser 
colocadas no rosto cuidado-
samente ajustando os espa-
ços. Além disso, a máscara 
deve estar apropriadamente 
ajustada à face para garantir 
sua eficácia e reduzir o risco 
de transmissão.
• Não se deve tocar na frente 
da máscara durante o uso ou 
na retirada - já que a superfí-
cie pode estar contaminada – 
e retirá-la sempre pelas tiras 
laterais. 
• Após a utilização ou toda 
vez que tocar inadvertida-
mente em uma máscara usa-
da, as mãos devem ser higie-
nizadas imediatamente. As 
máscaras descartáveis devem 
ser corretamente acondicio-
nadas no lixo.

Saiba mais – As másca-
ras de tecido usadas para 

Uso de EPI deve ser 
obrigatório para 
funcionários, visitantes
e condôminos

Todo condomínio precisa de um bom gestor, respon-
sável pelo bem-estar e por cuidar do patrimônio coletivo. 
Essa missão desafiadora exige paciência e habilidades de 
liderança e comunicação.

 Para ajudar a aprimorar a gestão do síndico e facilitar 
seu relacionamento com os condôminos, a IouTility ofe-
rece as mais modernas tecnologias do conceito Internet 
das Coisas (IoT).

 Após um estudo do local, a empresa desenvolve um 
projeto personalizado para a implantação do condomí-
nio inteligente, com a instalação de um painel de contro-
le (dashboard). Por meio dessa ferramenta de gestão, o 
síndico consegue administrar os mais diversos setores do 
condomínio a partir de smartphones, tablets e computa-
dores com acesso à internet.

 Entre as facilidades da gestão inteligente estão o 
acompanhamento do consumo de água e de gás nas áre-
as comuns, e o monitoramento de sensores de presença 
e de movimento, da qualidade da água dos reservatórios 
e das câmeras de segurança. O investimento nessas tec-
nologias possibilita práticas de eficiência energética e hí-
drica, permitindo uma maior economia nos gastos com 
energia elétrica, água e gás.

 A IouTility parabeniza todos os gestores de condomí-
nio pelo Dia do Síndico e os convida a transformar a ad-
ministração condominial por meio da Internet das Coisas.

 Para saber mais sobre projetos de condomínios inteli-
gentes ou solicitar um orçamento, entre em contato pelo 
e-mail comercial@ioutility.com.br ou pelo telefone (11) 
2309-7887. 

A IouTility é referência entre as empresas de individu-
alização de água, com homologação pelo ProAcqua, da 
Sabesp.

Como transformar 
todos os dias em 

Dia do Síndico

impedir que a pessoa que a 
está usando espalhe secre-
ções respiratórias ao falar, 
espirrar ou tossir (controle 
da fonte), podem ser usadas 
desde que estejam limpas 

e secas, porém elas não são 
Equipamentos de Proteção 
Individual, conforme Nota 
Técnica GVIMS/GGTES/AN-
VISA Nº 04/2020 (atualizada 
em 08/05/2020).
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Você já sabe
o que é o PIX?

finanças

A partir de novembro os 
brasileiros experimentarão 
grandes mudanças no que se 
refere à forma como se relacio-
nam com o dinheiro e a como 
realizam suas transações fi-
nanceiras. Isso ocorrerá porque 
entra em vigor neste mês o PIX, 
um novo sistema de pagamen-
tos desenvolvido pelo Banco 
Central. As mudanças devem 
ser gradativas, mas a introdu-
ção dessa novidade deve, aos 
poucos, diminuir cada vez mais 
o contato que temos com o di-
nheiro físico, em “papel”. 

Assim como outros artifí-
cios lançados anteriormente 
ao longo da história bancária, 
tais como o cheque e o cartão 
plástico, o PIX vem para revolu-
cionar o modo como as pessoas 
lidam com o dinheiro – agora 
cada vez mais “virtual” do que 
“real”. O PIX é um sistema que 
permite o pagamento digital, 
por meio de códigos, em tempo 
real. 

Atualmente os bancos ope-
ram com modalidades de trans-
ferência via DOC ou TED que, 

além de demandar altos custos 
ao usuário (entre R$ 9 e R$20), 
não repassam o dinheiro no 
mesmo instante (estabelecem 
limitações de dias e horários 
úteis). Quando o PIX estiver em 
vigência, qualquer um poderá 
transferir dinheiro em qualquer 
horário do dia e a transação 
será compensada em poucos 
segundos. 

Tipos de transações - Essas 
transações podem ser feitas 
de pessoas físicas para pesso-
as físicas (chamadas de transa-
ções P2P, person to person); de 
pessoas físicas para empresas, 
sejam locais físicos ou digitais 
(chamadas de transações P2B, 
person to business); de em-
presas para outras empresas, 
para pagamento de fornece-
dores, por exemplo (chamadas 

de transações B2B, business to 
business); de pessoas físicas e 
empresas para entes governa-
mentais, para pagamentos de 
taxas e impostos, por exemplo 
(chamadas de transações P2G, 
person to government, e B2G, 
business to government). As-
sim, é certo que, cedo ou tarde, 
todo mundo uma hora chegará 
a aderir ao PIX.

Além de baixar considera-
velmente os custos das tran-
sações (centavos), uma outra 
proposta do novo sistema é 
descentralizar os saques, caso a 
pessoa realmente necessite de 
dinheiro em espécie. A propos-
ta é de que o saque deixe de ser 
um serviço exclusivo de agên-
cias bancárias ou caixas eletrô-
nicos. O presidente do BC, Ro-
berto Campos Neto, anunciou 

que entre as possibilidades do 
PIX estará o saque em redes va-
rejistas: as pessoas físicas pode-
rão sacar dinheiro na padaria, 
farmácia, lojas, etc. 

Pagamentos PIX - Para reali-
zar um pagamento via Pix, você 
pode ler um QR Code com a 
câmera do seu smartphone, na 
opção de fazer um Pix no aplica-
tivo da sua instituição financei-
ra ou de pagamento; ou então 
informar uma chave Pix (previa-
mente cadastrada numa insti-

tuição financeira – banco), que 
pode ser CPF/CNPJ, e-mail ou te-
lefone celular do recebedor por 
meio da opção disponibilizada 
por sua instituição financeira 
ou de pagamento no aplicativo 
instalado em seu smartphone. 
O mesmo pode ser feito quan-
do a pretensão é receber um 
valor: o usuário pode gerar um 
QR Code e apresentar ao paga-
dor ou apenas informar a sua 
chave e assim receber o dinhei-
ro. É possível agendar PIX para 
datas futuras, não há valor míni-
mo e o dinheiro cai em poucos 
segundos, independentemente 
do dia/horário.

Maiores informações: ht-
tps://www.bcb.gov.br/estabi-
lidadefinanceira/pagamento-
sinstantaneos
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Corrimãos devem se adequar às normas da ABNT
Além de colaborarem para compor a estética 

de alguns ambientes, os corrimãos exercem fun-
ções essenciais que são a de promover mais segu-
rança durante o ato de subir escadas ou rampas, 
bem como proporcionar maior acessibilidade a 
pessoas com alguma restrição de locomoção. Es-
ses itens obrigatórios não podem ser instalados 
de forma aleatória, existem regras que norteiam 
seu adequado uso. 

Conforme já dito, seja de qual material for (ma-
deira, aço, ferro, pedra, outros), a função do cor-
rimão é servir de apoio a todos que precisem de 
suporte: desde crianças a idosos, pessoas com de-
ficiências, adultos de diferentes alturas. A correta 
instalação dos corrimãos, de acordo com normas 
preconizadas, é condição para que o prédio possa 
obter o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 
(AVCB) ou documento equivalente, o qual atesta 
que o condomínio está em dia com as obrigações 
relacionadas à segurança. 

Condições ideais – Quais regras devem ser ob-
servadas? O ideal é contar sempre com a asses-
soria de um profissional especializado (arquiteto/
engenheiro) para projetar e dimensionar adequa-
damente obras, neste caso, seguindo especifica-
mente o que está previsto nas normas da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas): NBR 
9050 – “Acessibilidade a edificações, mobiliário, 
espaços e equipamentos urbanos” (a qual foi atu-
alizada recentemente em agosto de 2020) e a NBR 
9077 – “Escadas e saídas de emergências em edi-
fícios”. 

A NBR 9050, merece uma atenção especial 
por parte dos síndicos, já que é responsável por 
estabelecer critérios e parâmetros para o proje-
to, construção, instalação e adaptação do meio 
urbano e rural, e de edificações às condições de 
acessibilidade. 

Distância ao chão – Em relação ao piso, o cor-
rimão não pode ser instalado mais baixo que 80 
centímetros e não pode ultrapassar 92 centíme-
tros. Caso a ele esteja servindo em uma rampa, 
a instalação deve ter duas alturas diferentes: 70 
centímetros e a outra em relação ao piso não deve 
superar os 92 centímetros já citados. O apoio mais 

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

baixo é direcionado a crianças, com estatura me-
nor, para que elas possam se deslocar em plano 
inclinado com segurança. Os corrimãos são obri-
gatórios em todas as escadas e rampas integral-
mente (todo o trajeto) e em ambos os lados. 

Distância para anteparos e paredes – No caso 
de o corrimão ser instalado em uma parede, deve-
-se observar um espaço mínimo para que o usuá-
rio possa encaixar a mão adequadamente, o equi-
pamento não pode estar justaposto ao anteparo. 
Eles devem ser firmemente fixados às paredes ou 
barras suportes, a fim de proporcionar utilização 
segura. Segundo a NBR 9050, o corrimão deve ser 
instalado a uma distância de no mínimo 4 centí-
metros da parede ou outro obstáculo.

Espessura – Esse suporte deve ter seção circu-
lar com diâmetro entre 3 e 4,5 centímetros (es-
pessura que seja contemplada pelo punho fecha-
do) ou seção elíptica, desde que a dimensão maior 
seja de 4,5 centímetros e a menor de 3. Dessa for-
ma, assegura-se maior firmeza ao usuário na hora 
de se apoiar no corrimão, ao passo que se ele for 
excessivamente “grosso”, não há este apoio. 
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Síndico também ri!

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!

CONSULTA
Uma senhora bem velhinha vai ao médico e diz:
- Doutor, eu tenho este problema com gases, 
mas realmente isso não me aborrece muito. 
Eles não cheiram e sempre são silenciosos. 
Vou lhe dar um exemplo. Desde que entrei aqui, 
no seu consultório, eu soltei uns 20 gases, pelo 
menos. Aposto que o senhor não percebeu e 
nem sentiu. São silenciosos e sem cheiro...
O médico aconselha:
-Tome estas pílulas três vezes ao dia e volte na 
semana que vem.
Na semana seguinte, a senhora regressa:
-Doutor - diz ela-, não sei que porcaria o senhor 
me deu, mas agora meus gases, embora silen-
ciosos, fedem terrivelmente.
Então, o médico fala:
- Bom, agora que curamos a sua sinusite, va-
mos cuidar da sua surdez!!

PARENTESCO
-Quem é a mãe do mingau? A mãezena. -E a 
avó do mingau?A véia Quaker.

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 te-
nho 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.

O MAIS INTELIGENTE
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.

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 perguntou:
- Para onde vai?
O português respondeu:
- Isso jamais saberás.

ESCORREGANDO NO RESTAURANTE
Um homem e uma bonita mulher estavam 
jantando á luz de velas num restaurante de 
luxo. De repente o garçom notou que o ho-
mem escorregava lentamente para debaixo 
da mesa.
A mulher parecia não reparar que o compa-
nheiro tinha desaparecido.
- Perdão, senhora - disse o garçom, - mas eu 
acho que seu marido está debaixo da mesa.
- Não está não - disse a mulher, olhando cal-
mamente para o garçom. - Meu marido aca-
bou de entrar no restaurante.

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 impossí-
vel alguém perder um.

O MACACO E O BURRO
Numa floresta, havia um macaquinho tarado. Pas-
sava uma macaquinha, ele pegava. Passava ou-
tra, ele pegava.
Ate que um dia ele enjoou e sentou no topo de 
uma árvore e viu um burrinho solitário. Perguntou: 
para onde você vai?
Eu vou viajar, curtir uma aventura nova, por quê? É 
que eu era um bicho muito tarado, mas agora me 
redimi. Eu posso pegar uma carona com você? 
Claro que sim. No meio da viagem o macaquinho 
deu uma vontade de... e perguntou: burrinho eu te 
cato depois você me cata OK? O macaco se es-
baldou, quando viu que era a sua vez saiu corren-
do. O burro o catou pelos braços e começou. E o 
macaco gritando: as bolas, as bolas. E o burrinho 
falou: mais eu já enfiei. O macaco: é as bolas do 
zói que tá pulando pra fora!!!!!!! 

VIDA DE BAIANO
Dois baianos estavam deitados “descansando”, 
cada um em uma rede. Daí um fala pro outro:
-Ô Zequinha - fala o primeiro - tú sabe se tem re-
médio pra picada de escorpião? -Sei não - res-
ponde o outro - Por que, algum lhe picou?
- Não, mas tem um vindo ali!!!! 

A DESCOBERTA
Mariazinha viu Joãozinho fazendo xixi e disse pro 
menino:
-Ué Joãozinho, você só tem um piu-piu?
-Só ué, porque? Disse Joãozinho
-É que o papai tem dois.
 -Dois? Disse assustado o menino.
-É, um pequeno pra fazer xixi e outro grandão que 
é pra escovar os dentes da empregada.
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O trabalhador de condomínio e a Covid-19
Não restam dúvidas sobre a exis-

tência de uma preocupação mun-
dial frente aos riscos a que todos os 
seres humanos estão expostos ao 
SARS-CoV-2, causando doença de-
nominada COVID 19. O mundo foi 
pego de surpresa com o surgimento 
de um vírus desconhecido com veloz 
propagação, e consequências ainda 
não conhecidas para a saúde huma-
na. Em alguns o vírus age de forma 
branda, como um simples resfriado, 
sem consequências, em outros de 
forma mais grave, com insuficiência 
respiratória, e morte.

Essa pandemia surge no exa-
to momento em que, no Brasil, há 
uma desregulamentação dos direi-
tos trabalhistas, flexibilização das 
garantias sociais e, uma política de 
inviabilização financeira dos sindi-
catos, fruto da consolidação do ne-
oliberalismo, e da globalização da 
economia mundial.  

Neste cenário de pandemia per-
cebe-se no Brasil, que o Estado do 
bem estar social, dirigido por polí-
ticas de proteção da vida e do bem 
social, vem perdendo espaço para a 
o neoliberalismo que, preocupado, 

preponderantemente, com a retoma-
da da econômica, restringe direitos 
sociais, colocando em risco a saúde 
da população frente a um monstru-
oso ataque viral, com implicações à 
saúde não totalmente conhecidas.

A facilidade na transmissão do 
vírus, a grande quantidade de infec-
tados assintomáticos, inexistência de 
vacina ou tratamento, a insuficiência 
de cobertura de testes, a duração 
prolongada dos quadros clínicos, são 
fatores que exigem uma política pú-
blica de prevenção da doença, em es-
pecial do meio ambiente do trabalho.

Neste sentido os artigos 1º, inciso 
III, e 225, caput, assim como o artigo 
7, incisos XXII, todos da Constituição 
Federal conferem a proteção da saú-
de dos trabalhadores determinando 
a redução dos riscos inerentes ao tra-
balho.

Diante deste quadro, importante 
ressaltar a proteção dos funcionários 
dos condomínios edilícios. No artigo 
157 da CLT há determinação expres-
sa para que as empresas cumpram, 
e façam cumprir as normas de segu-
rança, e medicina do trabalho, ins-
truindo seus funcionários quanto às 

precauções a tomar, no sentido de 
evitar doenças do trabalho. A CLT exi-
ge ainda que o empregador fiscalize 
o cumprimento de tais regras, po-
dendo inclusive demitir o funcionário 
faltoso por justa causa, nos termos 
do artigo 158 e parágrafo único da 
Consolidação das Leis do Trabalho.

Caso o empregador, sindico do 
condomínio edilício, não cumpra com 
as regras de proteção à saúde e se-
gurança do trabalho capazes de im-
pedir o contagia SARS-CoV-2 no local 
de trabalho, poderá ser obrigado a 
indenizar o trabalhador.

Recentemente o Supremo Tribu-
nal Federal reconheceu a responsa-
bilidade objetiva do empregador por 
danos decorrentes de acidentes de 
trabalho, no Recurso Extraordinário 
(RE) 828040, e interpretando essa 
decisão com o artigo 20, parágrafo 
1, alínea D, da Lei 8213/91, pode-se 
concluir que se o trabalhador con-
trair covid 19 haverá o reconheci-
mento de doença ocupacional, com-
petindo ao empregador, sindico do 
prédio, a obrigação de comprovar a 
inexistência do nexo de causalidade 
entre a enfermidade adquirida e o 

exercício da atividade laboral, isto 
é que tomou todas às providencias 
necessárias para que o local de tra-
balho estivesse protegido, cumprin-
do, e fazendo cumprir as regras de 
distanciamento social, utilização de 
equipamento de EPI (máscara fa-
cial), dentre outras.

Diante deste panorama jurídico, 
cabe aos síndicos de condomínios 
edilícios, impor regras de condutas 
aos seus funcionários, estipulando 
afastamento social, uso de álco-
ol gel, mascaras facial, e todas as 
demais proteções exigidas pelos ór-
gãos sanitários.

Restando comprovado que a 
empresa descumpriu as regras, e 
protocolos de proteção ao traba-
lhador haverá uma presunção da 
existência de doença ocupacional, 
que somente será desfeita, se o em-
pregador comprovar a inexistência 
do nexo de causalidade. 

PAULO JOSÉ FERRAZ DE ARRU-
DA JUNIOR - Advogado, especia-
lizados em Direito Condominial, 
com atuação também nas áreas 
Cível e Trabalhista. 

Paulo José Ferraz de Arruda Junior

Educação para pets e donos:
áreas comuns não são “banheiros”

seu condomínio

A permissão para quem 
mora em condomínio possuir 
um bichinho de estimação não 
é mais um ponto de discussão, 
haja vista que sucessivas deci-
sões judiciais já consolidaram 
um amplo lastro jurídico em 
favor positivo dos pets. Con-
tudo, assim como tudo o que 
diz respeito à vida em prédios 
residenciais, a convivência en-
tre animais e condôminos se-
gue normas. Se essas são que-
bradas, aí sim a permanência 
dos pets pode ser colocada 
em questão.

Muitos especialistas falam 
na “regra dos 3 S”, os quais 
consistem em três pilares que 
devem ser considerados para 
se manter uma coexistência 
harmoniosa entre moradores 
e animais, são eles: sossego 
(ou silêncio), segurança e saú-
de (ou sanitização). Esse últi-
mo item merece uma especial 
atenção, pois depende – em 
grande parte – da educação e 

bom senso dos próprios donos 
ou tutores de pets. 

O termo “saúde” inclui, sig-
nifica minimizar os riscos sani-
tários envolvidos e isso inclui 
ter cuidados com a higiene. 
Alguma vez no seu condomí-
nio ou mesmo nas calçadas 
da área externa você já teve 
a desagradável surpresa de se 
deparar com fezes de animais? 
Isso acontece porque muitas 
vezes o dono sai para passe-
ar com um cão, por exemplo, 
e não se preocupa em levar 
nada com que possa recolher 
os excrementos ou então por-
que têm o costume de soltar 
os animais para passearem 
livremente sem guia, o que é 
uma prática ainda mais errada. 

A estudante universitária 
Mônica Paula Trelles, 24 anos, 
moradora de um condomínio 
residencial na cidade de Rio 
Grande (RS) relata inconve-
niências devido à constante 
presença de cocô de cachorro 

espalhado por áreas comuns. 
“Próximo ao meu bloco há 
um varal de uso coletivo para 
os moradores estenderem 
roupas e é bastante utilizado, 
sendo que este mesmo local 
possui uma área gramada e 
muitos condôminos que pos-
suem cães aproveitam para 
passear ali, mas com frequ-
ência deixam de recolher as 
fezes dos animais”, relata. “É o 
cenário de um banheiro a céu 
aberto, muito desagradável”, 
completa. 

A estudante conta que le-
vou a queixa à síndica e suge-
riu a colocação de placas no 
local, mas não chegou a ser 
atendida, então decidiu colo-
car avisos por conta própria. 
“A síndica até achou uma boa 
ideia, mas não tomou provi-
dências. Como o problema es-
tava me incomodando há mui-
to tempo, pela recorrência, 
decidi eu mesma fazer algo. 
De forma caseira, produzi al-

gumas placas bem-humora-
das e espalhei pela área onde 
mais se concentram as fezes 
dos pets”, afirma Mônica. Ela 
constatou que, após essa ati-
tude, as ocorrências diminuí-
ram. 

Para a síndica profissional 
Nilze Lima, a primeira condu-
ta para lidar com a questão 
deve ser exatamente a que a 
estudante tomou, caso não se 
resolva vêm as penalidades. 
“O condomínio deve buscar 
ações pedagógicas para apelar 

para a educação dos mora-
dores, inicialmente, orientan-
do práticas que visem o bom 
senso e geralmente a cons-
cientização já ajuda bastante. 
Porém, na persistência das 
mesmas faltas, coloca-se em 
risco a convivência harmonio-
sa entre condôminos e pets e 
as condições sanitárias do con-
domínio. Assim, o condômino 
faltoso deve ser identificado e 
penalizado com advertência e 
multa, de acordo com o que 
prevê a Convenção”, afirma. 
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Todo dia é dia de um santo, 
de aniversário de um parente, 
de algum profissional, mas só 
lembramos quando é de al-
gum conhecido. Assim, feste-
jamos o dia de Santo Antônio, 
das mães, das crianças, do 
professor, enfim. Mas poucos 
se lembram do dia 30 de no-
vembro, dia do síndico e não 
sabem que coisas simples do 
dia a dia alegram este profis-
sional.

O síndico do prédio pres-
ta inúmeros serviços que de-
mandam diversas habilidades, 
competências, conhecimento 
vasto e variado, além de mui-
ta responsabilidade. Depende 
dele o bom andamento da 
comunidade condominial. Va-
mos ver como os condôminos 
podem aproveitar a passagem 
desta data para reconhecer e 
valorizar o síndico do condo-
mínio.

SÍNDICO DO PRÉDIO: 
FUNÇÃO COMPLEXA E 

DESGASTANTE
No Brasil, o cargo de sín-

dico é regulamentado por 
Lei Federal que determina 
também a realização de con-
venção para sua eleição com 
a devida aprovação de mora-
dores em assembleia. O sín-
dico do prédio e de todos os 
condomínios, ainda segundo 
a legislação, é responsável por 
desenvolver as atividades que 
regulam, organiza e orienta a 
vida condominial.

Só para dar uma ideia de 
que, muitas vezes, síndico não 
é reconhecido, basta lembrar 
que dificilmente os morado-

Dez coisas simples que alegram o síndico

res se dão conta das muitas 
horas trabalhadas nesta fun-
ção complexa e, sobretudo 
desgastante.

Trabalho esse que evita 
muitos conflitos e desgastes 
entre os moradores, funcioná-
rios, prestadores de serviços, 
etc.: Providencia reparos ne-
cessários; Garante manuten-
ção constante; Se comunica 

com as repartições públicas; 
Confere as contas; Controla 
horários de funcionários; Ava-
lia os serviços da administra-
dora; Gerencia contratos de 
prestação de serviços.

 Na verdade, o síndico de 
prédio nem espera presentes, 
mas algumas ações que facili-
tam seu trabalho no dia a dia e 
dos moradores. Tenha um es-

pírito colaborativo e visão cla-
ra sobre como funciona morar 
em condomínio. Isso propor-
ciona qualidade de vida para 
todos. Procure valorizar o tra-
balho em equipe coordenado 
pelo síndico. Tenha paciência 
para ouvir e habilidade para 
tratar educadamente não so-
mente o síndico, mas todos os 
funcionários do condomínio, 

evitando assim os conflitos.
Seja zelosa com o patrimô-

nio, a limpeza e uso de todos 
os equipamentos e espaços 
comuns, como elevadores, 
salas de jogos, piscinas, salões 
de festa, sanitários, garagens, 
recepção, etc. Cumpra suas 
obrigações financeiras em 
relação ao condomínio, pou-
pando o síndico de cobranças 
que, embora legais, geralmen-
te se tornam desagradáveis e 
desgastantes.

Se você tem animal de es-
timação, saiba como se portar 
tanto no seu transporte, quan-
to no convívio com os demais 
condôminos. Lembre-se que 
os outros não são obrigados a 
gostar do seu pet como você. 
Respeite e cumpra as normas 
estabelecidas no Regimento 
Interno, evitando retaliações 
para com quem zela por elas.

Motive os funcionários a 
cumprirem com suas obriga-
ções e seus horários de traba-
lho. Seja sempre gentil e aten-
cioso com eles. Não finja que 
eles são transparentes.

Um simples bom dia, um 
aperto de mãos, um sorriso e 
um muito obrigado agradam 
bastante e demonstram re-
conhecimento pelo trabalho 
realizado.

Respeite os espaços de-
marcados na garagem para 
o seu uso. Cuidado com os 
portões automáticos. Fim 
de festa não significa fim do 
respeito ao próximo. Mesmo 
que tenha uma faxineira, seu 
trabalho ficará mais fácil se 
pelo menos todo o lixo estiver 
acondicionado.
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