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Riscos à 
saúde e 

prejuízos 
materiais

No rastro
de um

2021 de luz

Ao final, tenha certeza, 
vai dar tudo certo! As 

perdas, as vidas humanas 
que se foram, serão 

pra sempre lembradas 
com imensa saudade 
e carinho. Vítimas de 
um chacoalhão que a 
sociedade precisava 

tomar. O “novo normal” 
que tanto falaram, 

ninguém ainda viu. E é 
simples de entender: 
esse novo modo de 

lidar com a vida, com as 
relações e com planeta 
está dentro da gente. 

Que tal então agir 
diferente desde já?

Por um 
condomínio 
unido pela

solidariedade
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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.

Aqui estamos: dezembro, 
último mês de 2020, este 
que foi um ano divisor de 
águas. O ano passou rápido 
ou lento? As opiniões são 
diversas: há quem diga que 
2020 “voou” ou que ele “se 
arrastou”, outros afirmam 
que ele “sequer existiu”, co-
mo se fosse um lapso tem-
poral, uma lacuna interpos-
ta subitamente na rotina da 
humanidade, mas é fato que 
este foi e está sendo um ano 
absolutamente inesquecível. 

O fato é que desafios fo-
ram impostos – múltiplos e 
simultâneos – na vida de to-
dos, não apenas dos brasilei-
ros, mas aqui no nosso país 
certamente a crise sanitária 
deflagrada pela pandemia de 
Covid-19 foi especialmente 

sentida, tendo fortes impac-
tos econômicos e sociais. Co-
mo se faz para resolver pro-
blemas inéditos, situações 
com as quais ninguém em 
nenhum outro momento na 
história recente precisou vi-
venciar?

Essa foi uma pergunta com 
a qual muitos síndicos se de-
frontaram a partir de março e 
nos meses seguintes. Juristas 
precisaram se desdobrar para 
tentar responder perguntas 
para as quais não havia ju-
risprudências. Especialistas 
em administração condomi-
nial quebraram a cabeça pa-
ra gerenciar dilemas de con-
vivências sem que houvesse 
parâmetros de experiências 
prévias. Cientistas orienta-
ram protocolos de segurança 

com base em estudos ao pas-
so em que a própria ciência 
foi construindo um entendi-
mento maior sobre a doença. 
Ao longo de 2020, assistimos 
à história sendo escrita, dia 
após dia.

Toda a situação de crise 
exigiu muito jogo de cintu-
ra dos síndicos! Porém nem 
tudo deve ser visto sob uma 
perspectiva negativa. Há de 
se ressaltar que as dificulda-
des abrem caminho também 
para os aprendizados. É por 
isso que nessa edição de fe-
chamento do ano, trazemos 
uma matéria especial comen-
tando lições que 2020 ensi-
nou aos condomínios, pois 
acreditamos que sempre há 
um saldo positivo a ser lem-
brado. 

É nesse tom de otimismo 
que agradecemos a compa-
nhia de todos os nossos lei-
tores e parceiros ao longo 
deste 2020 e desejamos um 
Feliz Ano Novo repleto de re-
alizações. Tenham todos uma 
excelente leitura!

2020 exigiu ainda mais jogo de cintura
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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.

 Há de se 
ressaltar queas 

dificuldades abrem 
caminho também para 
os aprendizados. É por 

isso que nessa edição 
de fechamento do ano, 
trazemos uma matéria 

especial comentando 
lições que 2020 ensinou 

aos condomínios

“
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Indicadores Econômicos jurisprudência
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OUT/20
STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 
1152148 SE 2009/0156052-4 (STJ)
Data de publicação: 02/09/2013
Ementa: PROCESSO CIVIL. DIREITOS 
REAIS. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
REINVINDICATÓRIA. CONDOMÍNIO 
EDILÍCIO. VAGA NA GARAGEM. COI-
SA REIVINDICANDA NÃO INDIVIDUA-
LIZADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação 
reivindicatória (art. 1.228 do CC ), fun-
dada no direito de sequela, outorga ao 
proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se 
encontra indevidamente nas mãos de terceiro, tendo como 
requisitos específicos: (i) a prova do domínio da coisa rei-
vindicanda; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprova-
ção da posse injusta. 2. Em condomínio edilício, a vaga de 
garagem pode ser enquadrada como: (i) unidade autônoma 
(art. 1.331 , § 1º , do CC ), desde que lhe caiba matrícula 
independente no Registro de Imóveis, sendo, então, de uso 
exclusivo do titular; (ii) direito acessório, quando vinculado 
a um apartamento, sendo, assim, de uso particular; ou (iii) 
área comum, quando sua fruição couber a todos os condô-
minos indistintamente. 3. A via da ação reivindicatória não é 
franqueada àquele que pretende obter direito exclusivo de 
vaga no estacionamento, quando este, na verdade, configu-
ra direito acessório da unidade autônoma ou área de uso 
comum, uma vez que, nessas hipóteses, inexiste requisito 
essencial ao seu ajuizamento, qual seja, a individualização 
do bem reivindicando. 4. No caso em exame, as vagas na 
garagem encontram-se na área comum do edifício ou são 
acessórias aos apartamentos, a depender do que regula a 
convenção do condomínio, o que se torna ainda mais evi-
dente ante a ausência de matrícula autônoma no Registro de 
Imóveis, descabendo, por isso, o manejo da ação reivindica-
tória. 5. Recurso especial provido.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUR-
SO ESPECIAL AgRg no AREsp 383905 RJ 2013/0270091-
1 (STJ)
Data de publicação: 17/11/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS AQUI-
SITIVOS DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONDOMÍNIO 
EDILÍCIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXIS-
TÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA CONTRATUAL E FÁTI-
CA DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 
O Tribunal de origem entendeu, com base nos fatos, provas 
e conteúdo contratual dos autos, que não houve inadimple-
mento contratual. O acolhimento das razões de recurso, na 
forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. 
Incidência dos verbetes 5 e 7 da Súmula desta Corte. 2. 
Agravo regimental a que se nega provimento.
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administração

Existe uma frase muito po-
pular a qual diz que “a palavra 
convence, o exemplo arrasta”. 
Sabemos que esse é um princí-
pio que deve nortear as ações 
de qualquer pessoa que ocupe 
um posto de liderança, pois 
como se pode cobrar dos ou-
tros o cumprimento daquilo 
que nem a própria pessoa é 
capaz de fazer? Isso se aplica 
ao contexto dos condomínios 
quando o síndico dá maus 
exemplos de conduta, seja na 
obediência a regras de convi-
vência ou mesmo deixando de 
honrar compromissos finan-
ceiros. 

É fato que muitos condo-
mínios bonificam aqueles que 
ocupam o cargo de síndico 
com uma remuneração ou 
com a isenção do pagamento 
de taxa condominial. Há casos 
em que se têm ambos bene-
fícios, mas deve-se salientar 
também que há situações em 
que a sindicância é completa-
mente voluntária, não sendo 

previsto nenhum tipo de abo-
no. Nesses casos, o pagamento 
da taxa condominial é obriga-
tório e, mais que isso, é reco-
mendável que o síndico esteja 
sempre quite com suas obriga-
ções, afinal ele serve de exem-
plo aos demais moradores. 

“É importante que a con-
venção condominial traga 
dispositivos que explicitem a 
proibição de um inadimplen-
te exercer o cargo de síndico”, 
afirma o advogado Marcos 
Castro, que presta assessoria 
jurídica a condomínios que 
buscam atualizar suas con-
venções. Ele explica que a lei 
brasileira veta condôminos 
inadimplentes de votarem em 
deliberações de assembleias, 
porém é omissa em relação à 
possibilidade deles serem vo-
tados. 

“Em situações de razoa-
bilidade, é óbvio que não soa 
prudente nem justo eleger al-
guém que não está honrando 
com suas obrigações como 

condômino ao cargo de síndi-
co, mas o fato é que atualmen-
te é arriscado confiar no bom 
senso das pessoas é o melhor 
caminho é deixar isso por es-
crito, registrado na convenção, 
que é o documento que rege 
a dinâmica do condomínio”, 
pontua Castro. 

E se a pessoa for eleita em 
situação de regularidade e vier 
a se tornar inadimplente com 
o mandato de síndico em cur-
so? Novamente vem à tona a 
mesma discussão: se o Código 
Civil nos diz que um condômi-
no que esteja em dívida não 
pode ter voz ativa nas delibe-
rações da assembleia de mora-
dores, não estando, portanto, 
apto a votar, como pode um 
condômino seguir tendo prer-
rogativas de liderança estando 
inadimplente? Embora a legis-
lação não descreva explicita-
mente a situação, ela é noto-
riamente contraditória. 

Nesses casos, especialistas 
jurídicos orientam que deve 

vil, um quarto dos condôminos 
podem solicitar a destituição 
do síndico em assembleia ex-
traordinária e convocar nova 
eleição. É válido lembrar sem-
pre que a figura do síndico ser-
ve de espelho para a conduta 
dos condôminos e maus exem-
plos não devem ser tolerados. 

entrar em ação o Conselho Fis-
cal do condomínio. Em um pri-
meiro momento, deve-se soli-
citar um prazo breve para que 
seja feita a regularização dos 
débitos. Se a situação não se 
resolver nesta primeira tenta-
tiva, o caso deve ser levado ao 
conhecimento da assembleia 
de moradores, solicitando a 
renúncia do síndico. De acordo 
com o art. 1355 do Código Ci-

Inadimplência do síndico pode 
acarretar destituição
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Dezembro laranja: 
atenção ao câncer de pele

solidariedade

A SBD se veste de laranja 
para marcar o mês do cân-
cer da pele. Acompanhe as 
ações realizadas pela enti-
dade, no site, ou nas redes 
sociais.

Começou no sábado 1/12 
a campanha Dezembro La-
ranja. A iniciativa realizada 
pela Sociedade Brasileira de 
Dermatologia (SBD) ocorrerá 
no decorrer do mês e até o 
fim do verão com a propos-
ta de fortalecer a importân-
cia da utilização de medidas 
foto protetoras e do diag-
nóstico precoce oferecido 
pela rede pública de saúde 
para a redução do câncer da 

pele. Este ano, assim como 
em 2017, o tema será “Se ex-
ponha, mas não se queime”.

Diversos Serviços de Der-
matologia e Regionais da 
SBD realizaram no dia inau-
gural da campanha ativida-
des em favor da causa, que 
também rendeu parceria 
com instituições privadas e 
entidades públicas, como, 
por exemplo, as iluminações 
do Cristo Redentor e dos Ar-
cos da Lapa, no Rio de Janei-
ro; Av. Prudente de Moraes, 
uma das mais movimenta-
das de Natal, além do Pórti-
co dos Reis Magos, também 
na capital do estado do Rio 

Grande do Norte; ponte Oc-
távio Frias de Oliveira (ponte 
Estaiada), em São Paulo; a 
exibição de faixa com men-
sagem da campanha em es-
tádio lotado para o jogo do 
Flamengo com o Atlético do 
Paraná, no Maracanã; vei-
culação de filme da campa-
nha nas principais redes de 
cinema do Brasil, como UCI 
Kinoplex e Cinemark, na 
primeira semana de dezem-
bro. A Rodoviária Nova Rio, 
Itabus, RioCard, BRT do Rio 
de Janeiro e Federação das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo também são apoiado-
res da campanha deste ano.

Seu condomínio tornando o Natal ainda mais solidário
O Natal é a época do ano 

em que estamos mais pro-
pensos a nos relacionar com 
as pessoas de maneira mais 
afetuosa.

Mais do que comprar pre-
sentes para familiares e ami-
gos e promover encontros 
em torno de mesas fartas, é 
importante lembrar de quem 
não tem as mesmas condi-
ções e dependem do apoio 
de outros, sobretudo em um 
ano como esse, marcado pela 
pandemia da Covid-19. 

Por isso, que tal fazer um 
Natal solidário este ano e en-
volver outros condôminos 
nessa causa? Veja algumas 
dicas do que pode ser feito, 
escolha as que mais têm a ver 

com você e o seu condomínio, 
e não deixe de ajudar!

1. Seja padrinho de uma das 
cartinhas dos Correios

Ação social com mais de 30 
anos, a campanha Papai Noel 
dos Correios recebe cartinhas 
de crianças, estudantes até o 
5º ano do ensino fundamen-
tal de escolas públicas e de 
instituições parceiras todos 
os anos. Os pedidos são dire-
cionados para o próprio ‘bom 
velhinho’, que conta com a 
ajuda de seus assistentes (vo-
luntários) que leem e selecio-
nam as cartas. Depois disso, 
elas são disponibilizadas para 
que possam ganhar padrinhos 
e terem seus pedidos atendi-

dos. Ou seja, é possível ajudar 
de duas maneiras: selecio-
nando as cartas ou doando os 
presentes.

2. Visite um asilo ou orfanato
A proposta, que pode ser 

colocada em prática em qual-
quer época do ano, fica ainda 
mais especial ao tornar o Na-
tal dos moradores dessas ins-
tituições ainda mais feliz, esse 
ano, claro, seguindo as devi-
das preucações sanitárias.

Muitas instituições, nesse 
período, perguntam para os 
assistidos o que gostariam de 
ganhar de presente e postam 
em suas redes sociais, a fim 
de encontrar um padrinho 
que atenda os desejos. A sur-

presa de quem se prontifica a 
ajudar fica por conta da sim-
plicidade dos pedidos, que 
podem ser desde simples cre-
mes e sabonetes até sapatos 
e roupas.

3. Faça uma ceia solidária
Enquanto muitas pesso-

as têm ceias bem-servidas 
e diversas opções de casas 
para visitar na noite de Natal, 
outras vivem nas ruas e não 
podem usufruir de uma boa 
refeição.

Você pode fazer um Na-
tal solidário ao se reunir com 
alguns poucos condôminos 
para preparar uma saboro-
sa refeição e distribuir para 
quem está nessa condição. 

Com certeza, esse ato não ali-
mentará apenas o corpo, mas 
também a alma de todos os 
envolvidos.

4. Se torne padrinho ou doa-
dor de uma ONG ou entidade 
assistencial

As ONGs precisam de do-
ações e apoio durante todo 
ano para manterem suas ati-
vidades. Mas no final do ano, 
sua colaboração se torna ain-
da mais especial! Além de 
uma ação específica e pontual 
em Dezembro, você pode es-
timular um grupo de mora-
dores do seu prédio a adotar 
essa entidade ao longo de 
todo o exercício de 2021. Que 
tal promover o bem?
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TERCEIRIZAÇÃO DO
SERVIÇO DE LIMPEZA

Algo pelo qual o síndico sempre é bastante co-
brado pelos condôminos é a limpeza das áreas de 
uso comum. Uma maneira de gerenciar melhor 
essa questão é a adoção de um sistema de tercei-
rização desse serviço, isto é, ao invés de contra-
tar funcionários para promover a faxina e outros 
serviços de manutenção, o condomínio fecha um 
contrato com uma empresa que oferece atividades 
especializadas nesse setor. Além da vantagem de 
repassar para um terceiro as obrigações trabalhis-
tas, há outras questões mais operacionais que po-
dem ser destacadas também como vantajosas para 
a adoção desse método.

Ao terceirizar o serviço de limpeza, o síndico 
passa a se despreocupar também com a aquisição 
de insumos, tais como detergentes, desinfetantes 
e outros produtos químicos, uma vez que esses 
geralmente já estão inclusos no contrato da exe-
cução da atividade. O funcionário que chega para 

realizar a higienização, por sua vez, provavelmente 
passou por um treinamento ou capacitação para fa-
zê-lo com aqueles produtos, o que otimiza os resul-
tados. Esse último aspecto torna-se especialmente 
relevante agora, em tempos de pandemia, quando 
a sanitização de ambientes é algo tão reforçado e 
recomendado sempre. 

EPI’S NAS REFORMAS
Você sabia que o Brasil é um dos países líderes 

em acidentes de trabalho em todo o mundo, prin-
cipalmente no setor de construção civil? Isso se dá, 
sobretudo, pela negligência quanto ao uso dos cha-
mados Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 
os quais devem ser fornecidos pelo empregador e o 
funcionário deve ser devidamente treinado e fisca-
lizado para o uso. Capacetes, óculos, protetores au-
ditivos, calçados apropriados, máscaras, luvas, entre 
outros, compõem alguns exemplos de equipamen-
tos que devem ser usados independentemente do 
porte da duração da obra. 

Muitos síndicos desconsideram a importância 
disso, ou por falta de conhecimento, ou por jul-
gar ser um “gasto desnecessário”, mesmo quando 
orientados por um profissional especialista. Outra 
situação comum é ignorar situações de negligência 
quando os funcionários em atividade são contrata-
dos de uma empresa terceirizada. Contudo, é válido 
lembrar que em casos de acidentes dentro do pré-
dio, o condomínio pode ser conjuntamente respon-
sabilizado mesmo não sendo o contratante direto. 
Prevenir e fiscalizar é sempre a melhor maneira de 
evitar surpresas. 

RACHADURAS
Rachaduras são, além de incômodo estético, um 

aviso de uma ruptura estrutural, devendo sempre 
ser realizada para elas uma investigação de seus 
efeitos e causas. A avaliação deve ser procedida 
por um engenheiro civil ou arquiteto, preferencial-
mente especializado em patologias, perícias de en-
genharia ou engenharia diagnóstica, pois trata-se 
de uma anormalidade decorrente de excesso de 
tensões em determinado material. Se estiver den-
tro do período de garantia da edificação, o síndico 
deve acionar a construtora, caso contrário, é ne-
cessária a contratação de profissional habilitado.

É importante fazer o monitoramento contínuo 
dessas falhas. Uma dica é colocar selos de gesso, 
argamassa ou lâminas de vidro sobre as trincas e 
colocar data. Outra maneira de acompanhar a evo-
lução da fissura é traçar linhas com caneta no co-
meço e fim de sua extensão e também datar para 
acompanhar progressão. Existem diversas causas 
que se manifestam em fissuras e só é possível defi-
nir responsabilidades após investigação e diagnós-
tico do problema. Toda rachadura deve ser encara-
da como um sinal de alerta.
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Quatro lições que 2020 
trouxe aos condomínios

Combate a ratos começa 
com manutenção da 

higiene do condomínio
Além de oferecerem um 

evidente risco à saúde de 
moradores e funcionários, os 
ratos também são capazes de 
provocar grandes prejuízos 
materiais e por isso devem 
ser exterminados nos condo-
mínios. Mais que isso, o cená-
rio ideal é que eles sequer se 
proliferem, evitando coloniza-
ção. Zelar por bons hábitos de 
higiene, acondicionamento 
adequado de resíduos e pro-
mover manutenções preven-
tivas são ações fundamentais 
para manter esses animais 
indesejáveis bem longe. 

No contexto de infestações 
em prédios, as espécies mais 
frequentemente encontradas 
são a ratazana (Rattus norve-
gicus), rato do telhado (Rattus 
rattus) e camundongo (Mus 
musculos), os quais são bichos 
capazes de se adaptarem a si-
tuações adversas e que se re-
produzem muito rapidamen-
te. Logo, o primeiro passo para 
evitar que eles se instalem em 
um local é saber do que eles 
“gostam” e, assim, evitar criar 
condições apropriadas para 
sua sobrevivência. 

CONHECENDO 
O INIMIGO

Costuma-se dizer que a 
“receita” perfeita para uma 
infestação de ratos se dá com 
3 ingredientes: água, alimen-
tação e abrigo. A nossa missão 
é, portanto, dificultar esses 
alvos. Não basta, entretanto, 
que apenas o síndico e seu 
corpo de funcionários tomem 
atitudes com foco em preven-
ção. É necessário que toda a 
comunidade condominial es-
teja informada e seja convida-
da a colaborar com condutas 
que contribuam para manter 
as áreas comuns e privadas 
limpas.

Primeiramente, vale lem-
brar que reservatórios de água 
(caixas d’água e outros) devem 
estar sempre bem tampados, 
bem como deve-se evitar acú-
mulo em recipientes (inclusive 
pelo risco de focos d e 
Dengue). Em 
segundo 
lugar, é 
essen-

especial

É fato que o ano de 2020 
impôs grandes desafios a to-
dos os brasileiros e, no contex-
to dos condomínios, especial-
mente aos síndicos. Como lidar 
com situações completamente 
novas e resolver problemas 
sem precedentes? Sem fórmu-
las prévias, todas as pessoas 
tiveram que tomar decisões 
frente às dificuldades cau-
sadas pela crise sanitária da 
pandemia do coronavírus e, 
aos poucos, foram construindo 
um “novo normal”, com erros 
e acertos, mas com certeza re-
pleto de aprendizados. 

Chegando a dezembro, é 
hora também de fazer um ba-
lanço do saldo positivo deste 
ano. Sim, porque nem tudo é 
negativo. Mesmo os períodos 
de maior turbulência sempre 
têm algum legado a deixar e 
é preciso ter humildade para 
aprender com eles e estar 
aberto a melhorar atitudes no 
futuro. Aqui, com sugestão de 
moradores de condomínios e 
alguns síndicos, listamos algu-
mas lições que o ano de 2020 
pode ensinar. Confira:

TER UMA RESERVA 
FINANCEIRA É PRIMORDIAL

Essa premissa se aplica em 
vários âmbitos, tanto para o 
condomínio, quanto para a vida 
particular. Durante a quarente-
na, infelizmente, muitas pesso-
as passaram por sérios “aper-
tos”, como demissões e outras 
instabilidades com sua renda e 
isso trouxe impactos aos con-
domínios, fazendo crescer a 
inadimplência grandemente 
em boa parte deles. Devido ao 
ineditismo da crise e excepcio-
nalidade do cenário, alguns 
chegaram a recorrer aos seus 
fundos de reserva, porém há 
condomínios que estão sempre 
no vermelho, nunca poupam, 
e esses fizeram um percurso 
complicado neste ano. 

O SÍNDICO PRECISA SER 
BEM INFORMADO

Ao longo de 2020, fomos 
acompanhando vários desdo-
bramentos da crise sanitária 
do Coronavírus: desde a sua 
instalação no Brasil, a evolução 
nos estados, os vários decretos 
locais, as divulgações científicas 
sobre forma de contágio e tam-
bém de prevenção, as orienta-
ções sobre reabertura. O fluxo 
de informações foi intenso, 
com novidades surgindo a cada 

dia, e os síndicos foram muito 
cobrados em relação a isso. 
Nunca antes foi tão importante 
manter-se antenado às notícias 
dia a dia, para poder fazer uma 
gestão segura.

O CONDOMÍNIO DEVE TER 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Este terceiro item é com-
plementado pela explicação 
anterior de que as novidades 
fluíram em uma velocidade 
bastante intensa neste ano. 
Avisos, proibições, recomenda-
ções, protocolos que passaram 
a ser instituídos... Todas essas 
informações práticas precisam 
de um canal de comunicação 
eficiente para serem transmi-
tidas e o meio virtual é, atual-
mente, o mais eficaz para isso. 
Condomínios que não possuem 
contatos atualizados de seus 
condôminos sofreram para 
instituir uma comunicação efi-
ciente no período mais fechado 
da quarentena, já que toda in-

terlocução presencial precisou 
ser evitada.

A UNIÃO FAZ A FORÇA 
A frase é clichê, mas é ver-

dadeira. Os momentos de 
adversidade servem para de-
monstrar como é importante 
fazer do condomínio mais que 
um espaço físico onde pessoas 
são obrigadas a conviver pelo 
fato de compartilharem alguns 
espaços comuns, mas um am-
biente de comunidade, em que 
haja cooperação e ajuda mútua 
em situações de necessidade. 
Isso ficou refletido em diversos 
casos que se espalharam pelo 
Brasil de moradores jovens fa-
zendo compras de mercado e 
farmácia para vizinhos idosos, 
por exemplo, e também nos 
mutirões de doação de sangue 
promovidos por vários hemo-
centros de cidades brasileiras 
em parcerias com condomínios 
para abastecer estoques duran-
te a pandemia. 

cial cuidar do lixo do condo-
mínio, pois essa costuma ser a 
principal fonte de comida dos 
ratos, ele deve ser recolhido 
diariamente (de preferência), 
mantido em reservatórios 
com tampa. Os moradores 
também devem se conscien-
tizar para não espalharem lixo 
orgânico nem comida para 
pets pelo condomínio, pois 
isso funciona como chamariz. 
Por fim, é hora de administrar 
entulhos (atenção especial 
às garagens e “quartinhos de 
despejo”: caixas, móveis, res-
tos de construção, tudo isso 
serve de esconderijo para ra-
tos e deve ser evitado. 

AJUDA PROFISSIONAL
Todavia, ao ser identifica-

do um animal vagando pelo 
condomínio é sinal de que as 
medidas preventivas prova-
velmente não estão sendo tão 
eficazes e a melhor decisão 
a se tomar é não postergar a 
busca por ajuda profissional. 
Adiar essa ação pode signifi-
car o agravamento da situa-
ção, com consequentes trans-
tornos para o condomínio, e 
é importante frisar que, uma 
vez instalada, a infestação de 
ratos pode evoluir rapidamen-
te, caso os animais encontrem 
ambiente adequado para pro-
liferação.  

É essencial buscar no mer-
cado uma empresa qualifica-
da, com responsável técnico, 
que siga os protocolos de acor-
do com a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). A 
desratização – nome do pro-
cesso de combate aos ratos – 
pode se dar por diferentes es-
tratégias (controle mecânico 
e químico) e apenas um pro-
fissional especializado poderá 
avaliar as características do 
imóvel, seus arredores, bem 
como da espécie que o está 
infestando, para traçar um 
planejamento de combate. 
Qualquer tentativa de intervir 
no problema por conta pró-
pria, sem treinamento nem 

conhecimento apropriado, 
pode agravar o quadro 
e acarretar riscos que 
superam supostos be-
nefícios com economia. 

Opte sempre por servi-
ço profissional!
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COVID-19

Que o ano de 2020 trouxe 
situações de excepcionalida-
de, isso já sabemos. O estado 
de exceção se deu em diversos 
âmbitos, requerendo adequa-
ções devido à crise sanitá-
ria, inclusive ocasionando o 
adiamento das eleições mu-
nicipais em todo o país, por 
exemplo. Em um contexto lo-
cal, de menor proporção, mas 
também de grande relevância 
interna, vários condomínios 
brasileiros tiveram suas dinâ-
micas administrativas afeta-
das, com o impedimento de 
poderem realizar eleições no 
período crítico de quarentena. 

Já prevendo os transtornos 
administrativos decorrentes 
da pandemia de Covid-19 e a 
fim de assegurar um mínimo 
de estabilidade para prover 
uma gestão dos condomínios 
durante a crise, foi sanciona-
da pelo governo federal a lei 
nº 14.010, de 10 de junho de 
2020, a qual dispõe sobre o 
Regime Jurídico Emergencial 
e Transitório das relações jurí-
dicas de Direito Privado (RJET) 
no período da pandemia do 
coronavírus. 

Em seu Capítulo VIII (“do 
Condomínio Edilício”), afirma 
que “a assembleia condomi-
nial, inclusive para os fins dos 
arts. 1.349 e 1.350 do Código 
Civil, e a respectiva votação 
poderão ocorrer, em cará-
ter emergencial, até 30 de 
outubro de 2020, por meios 
virtuais, caso em que a mani-
festação de vontade de cada 
condômino será equiparada, 
para todos os efeitos jurídicos, 
à sua assinatura presencial”. 

Além disso, acrescenta 
em parágrafo único, que “não 
sendo possível a realização 
de assembleia condominial 
na forma prevista no caput, 
os mandatos de síndico ven-

cidos a partir de 20 de março 
de 2020 ficam prorrogados até 
30 de outubro de 2020”. Por 
fim, o Art. 13. declara que “é 
obrigatória, sob pena de desti-
tuição do síndico, a prestação 
de contas regular de seus atos 
de administração”. Dessa for-
ma, conclui-se que mandatos 
que não foram renovados por 
meio de voto, em assembleia 
constituída, em prazo válido, 
estão atualmente operando 
tecnicamente na ilegalidade e 
precisam, portanto, de regula-
rização.

Assim, convém ressaltar 
que, ao longo de 2020, mui-
tos condomínios infelizmente 
ficaram impossibilitados de 

realizar assembleias – mes-
mo que fossem aderindo ao 
modelo virtual, pois, em face 
de impossibilidade técnica de 
alguns moradores, isso impli-
caria na exclusão de alguns 
condôminos, o que não é le-
gítimo. Embora muitos con-
domínios tenham adotado 
essa modalidade com sucesso, 
ela só é válida, se de fato pu-
der ser democrática e todos 
tiverem iguais condições de 
participarem, caso contrário, 
decisões tomadas por meios 
virtuais podem ser considera-
das excludentes questionadas 
na Justiça e, posteriormente, 
invalidadas. 

Condomínios precisam regularizar 
mandatos de síndico já expirados

DECISÃO
DO TJSP

Exemplo disso, recente-
mente a 31ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo manteve senten-
ça que negou reconhecimento 
de ata de eleição de síndico, 
realizada em um condomínio 
em maio. A empresa adminis-
tradora do condomínio não 
reconheceu a legalidade da 
assembleia, pois ela se deu du-
rante o período de isolamento 
social, o que impossibilitou a 
participação da maioria dos 
moradores (das 160 unidades, 
apenas 25 condôminos com-
pareceram). O síndico eleito 
procurou a Justiça para tentar 

o reconhecimento da eleição, 
o que foi negado por unanimi-
dade. 

O desembargador relator 
do recurso considerou que 
“ainda que tenha sido atingido 
eventual quórum para delibe-
ração das matérias constantes 
do edital, não é possível des-
considerar evento excepcional 
pelo qual passa toda socieda-
de brasileira e com mais inten-
sidade os moradores da cidade 
de São Paulo”, acrescentando 
que vários moradores foram 
impedidos de comparecer ao 
ato e externar sua vontade, 
pois optaram em preservar a 
própria vida, bem como de fa-
miliares.

O consumo de água aumentou com a pandemia e as no-
vas medidas de higienização. Mas, com as temperaturas 
cada vez mais altas e a aproximação do verão, que medidas 
podem ser tomadas pelo condomínio para que a tendência 
de crescimento não continue?

1. Faça um check-up na rede de água
Uma maneira de reduzir os gastos é eliminar vazamentos 

das tubulações e verificar possíveis ligações clandestinas.
2. Programe a rega dos jardins
Para a saúde das plantas e uso eficiente da água, prefira 

as regas pela manhã ou no fim da tarde, quando o sol está 
menos forte. O ideal também é evitar o uso de mangueiras.

3. Invista em medição individualizada
A principal vantagem da instalação de hidrômetros indivi-

duais é o fomento do consumo consciente, uma vez que cada 
unidade passa a pagar pelo volume de água que realmente 
utilizou. 

Referência no serviço de individualização de água, as so-
luções personalizadas da IouTility ajudam seu condomínio a 
adotar essas três medidas de forma eficiente e segura, com 
o investimento em uma única rede de comunicação, que des-
carta a necessidade da medição presencial, trazendo segu-
rança para o condomínio e para as unidades. 

O monitoramento do consumo individualizado permite a 
rápida detecção de vazamentos, sem a necessidade de uma 
visita técnica. Outra solução oferecida é a instalação de sen-

Como reduzir o consumo de água 
na época mais quente do ano

sores que permitem programar a irrigação de jardins, além 
de medirem o nível e a qualidade da água nos reservatórios.

A equipe técnica especializada e equipamentos de ponta 
garantiram à IouTility a homologação no ProAcqua da Sa-
besp. 

A IouTility desenvolve projetos para a implantação de 
condomínios inteligentes, facilitando a gestão e a manuten-
ção desses locais, com foco em eficiência energética e hídri-
ca.

Solicite um orçamento pelos e-mails comercial@ioutility.
com.br e individualiza@ioutility.com.br. 
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Do clássico ao moderno, individualização
de água é desejo dos condomínios santistas

cotidiano

A individualização de 
água se tornou um objeto 
de desejo nos condomínios. 
A proposta de realizar uma 
cobrança mais justa de água 
se torna ainda mais atraen-
te em uma região litorânea, 
onde há a presença de muitos 
imóveis de temporada e picos 
de consumo durante o perío-
do de alta temporada. 

Um exemplo disso, é a pro-
cura pela individualização em 
condomínios populares em 
Santos. Localizado no “cora-
ção” do Gonzaga, o tradicio-
nal condomínio Independên-
cia aprovou em assembleia 
em 2018 a individualização de 
mais de 120 apartamentos.

Construído há 60 anos, o 
condomínio conta com tubu-
lações ainda de ferro e cobre 
– originais da edificação – 
além de utilizar prumadas hi-
dráulicas, que é característica 

de construções condominiais 
antes de 2010, quando se 
tornou obrigatório entregar 
prédios com apartamentos de 
tubulação independente.

Para a síndica Mariângela 
de Aquino, a individualização 
parecia ser um sonho distante 
devido às condições estrutu-
rais do condomínio. “Pesqui-
sando sobre individualização 
em edifícios verifiquei que 
o custo da obra seria muito 
alto, além da dificuldade de 
realizá-la por ser necessário 
grande mudança hidráulica. 
Mas felizmente, a instalação 
de hidrômetros nos aparta-
mentos por prumada foi uma 
solução simples e eficiente 
para o condomínio”, explica.

Além de prédios históricos, 
condomínios com um núme-
ro grande de apartamentos 
enxergam a individualização 
como um bem necessário 

para garantir uma gestão efi-
ciente e distinguir os grandes 
consumidores dos de baixo 
consumo. 

Para o arquiteto Douglas 
Elias da Costa, a utilização 
de hidrômetros secundários 
na individualização é benéfi-
ca independente do padrão 
do condomínio, já que estes 
podem servir de parâmetros 
para confrontar os índices for-
necidos pela concessionária. 

“Sendo um condomínio 
novo ou não, a individualiza-
ção é viável em qualquer edi-
ficação. São importante que 
sejam considerados os pontos 
de saída de água nos apar-
tamentos para que nenhum 
consumo passe despercebido. 
Com um bom planejamento, a 
individualização consegue ser 
precisa e trazer a exatidão ne-
cessária para cumprir seu ob-
jetivo”, finaliza. (Yasmin Vilar)
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O síndico “LEGAL!”
Conhecer os anseios dos moradores e/ou con-

dôminas (os) é o desafio dos tempos modernos. 
As cidades do futuro estão chegando. Devemos 
nos antecipar em criar no presente o nosso futuro. 
Adequando nossos espaços de moradia para um 
futuro cada vez mais próximo.

Quando assistimos a um filme de ficção, pa-
rece que está muito distante. Mas as pequenas 
transformações geram novas formas de relacio-
namento, novas formas de conduta, novas formas 
de avaliarmos se um prédio está adequado às 
mudanças climáticas e o que podemos fazer a um 
custo planejado para reduzir esses impactos em 
nossos bolsos e em nossas vidas.

Antecipar a problemas é algo silencioso, dá 
muito trabalho em planejamento, mas é algo que 
o Síndico deve estar sempre atento. Para isso, o 
conceito de que ser Síndico apenas porque nin-
guém quer, é uma decisão muito importante, para 
o futuro síndico e para os condôminos e morado-
res que ficarão â mercê da própria sorte. 

O Condomínio, o prédio (os) é como uma en-
tidade viva. Se você souber cuidar terá vida lon-
ga. Caso contrário muitas situações de risco e 
“silenciosas” acontecerão. A principal delas é a 
desvalorização financeira do imóvel. Esse é o risco 
que muito Condomínio está vivenciando nos dias 
de hoje. Claro, nossa economia atravessa uma 
crise sem precedentes, principalmente, por con-
ta da pandemia. Houve uma série de mudanças 
nos processos do dia-a-dia, mas cá entre nós, as 
mudanças ocorrem o tempo todo. Basta observar-
mos a nossa volta. 

O desgaste dos acessórios dos prédios, o en-
torno do condomínio, as pessoas, as mudanças 
de novos moradores que chegam e que vão. Se 
estivermos atentos, as mudanças estão ocorrendo 
100% do tempo. A importância em acompanhar-
mos a execução das obras e manutenções pelos 
fornecedores e garantir que cumpriram o que foi 
planejado e acordado em contratos, se foram en-
tregues a contento.

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

Temos que estar sempre atualizados. O Plane-
jamento de execução de obras e manutenções é 
algo que parece simples, mas não é. Aqui pode 
estar à diferença em fazer e economizar e fazer e 
pagar mais caro. Algo muito importante é o bom 
relacionamento do síndico com a administradora 
do condomínio. A ideia aqui é que ambos sejam 
facilitadores para os condôminos (as). 

Os cuidados com segurança nos tempos atu-
ais vão além do óbvio. Uma leitura em conjunto 
com os Conselheiros e moradores pode gerar uma 
lista de atividades que farão a diferença na hora 
de investir. Os cuidados na gestão de fornecedo-
res, funcionários e prestadores de serviços é outro 
tema importante que faz a diferença na produtivi-
dade do síndico e da gestão do condomínio. Uma 
equipe treinada e sabendo o deve fazer facilita a 
vida de todos. 

A parte complexa que exige que o síndico seja 
cumpridor das funções que são esperadas pelos 
moradores, é fazer cumprir o Regulamento Inter-
no. As regras de convivência fazem a diferença no 
ambiente. Respeitar e ser respeitado. Ajustar o 
condomínio e o prédio no atendimento das Nor-
mas Técnicas Brasileiras faz a diferença no curto e 
no longo prazo. Afinal, ninguém deseja que o con-
domínio seja multado pelos órgãos competentes. 

A integração dos moradores por faixa etária é 
a busca contínua em equilibrar os relacionamen-
tos entre todos. Assim, termos um síndico legal é 
a possibilidade de termos alguém que sabe cuidar 
da integração das pessoas, e das demais partes 
envolvidas com o condômino. Ou seja, cumpri-
mento da legislação, garantir que todos os mo-
radores e condôminos estejam cumprindo com 
suas obrigações financeiras e de conduta e os for-
necedores dos serviços estejam fornecendo o seu 
melhor dentro de valores que sejam de bom tom 
para ambas as partes. 

Carlos Alberto Pagliari, Síndico e Conselheiro 
Profissional, Administrador de Empresas. Fone 
(13) 3345-2131

RÁDIO COMUNICAÇÃO

AFORMA Construções
Tel.:(13) 3018.0090 - Veja anúncio na página 3

REFORMAS E LAUDOS

ALFARO Engenharia
Tel.:(13) 3251.6088 -  Veja anúncio na página 7

REFORMAS E LAUDOS

TRATA PISO
Tel.: (13) 3239.7968 - Veja anúncio na página 3

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÍNDICO PROFISSIONAL

BENAZZI Engenharia
Tel.:(13) 3349.8277 -  Veja anúncio na página 3

ENGECON Engenharia e Construção
Tel.: (13) 3234.5919 - Veja anúncio na CAPA

ENGETELLES Engenharia e Construção
Tel.:(13) 3394.4000 - Veja anúncio na página 3

FONSECA MELO
Tel.: (13) 3237.0011 - Veja anúncio na página 3

REFORMAS E LAUDOS

(*) Carlos Alberto Pagliari
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Síndico também ri!

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

Mais inteligente

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

Diz pra mim

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

Só as malas

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

Com feijão

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

Só as malas

CHEFE SORVETE: Aquele que quando vê o gerente dele
se derrete todo.
CHEFE DORIL: Aquele que quando pinta um problema
some.
CHEFE CARANGUEJO: Aquele que faz o serviço andar
para trás.
CHEFE LÂMPADA: Aquele que quando a secretária diz
que está grávida quase dá a luz.
CHEFE ORTOPEDISTA: Aquele que não sai do seu pé.
CHEFE PAPAI NOEL: Aquele que só sabe encher o
saco.
CHEFE LAMPIÃO: Aquele que é o rei do “cagaço”.
CHEFE DISCO QUEBRADO: Aquele que não se toca.
CHEFE MARMITA: Aquele que faz você só levar
comida.
CHEFE DISCO VELHO: Aquele que só chia.
CHEFE TINTUREIRO: Aquele que só passa, passa,
passa o serviço.
CHEFE JOCKEI: Aquele que só cai do cavalo.
CHEFE PANCADA: Aquele que não bate bem.
CHEFE MALANDRO DA ESQUINA: Aquele que adora
aparecer.
CHEFE ABELHA: Aquele que faz cera o tempo todo e
só levanta pra te ferrar.
CHEFE MORCEGO: Aquele que só pinta na seção no
fim do expediente.
CHEFE ELBA RAMALHO: Aquele que dá pulinhos e
gritinhos o dia todo.
CHEFE CAMISINHA: Aquele que vive enchendo e
atrapalha a produção.
CHEFE TOURO SENTADO: Aquele que não tira a bunda
da cadeira.
CHEFE XUXA: Aquele que quando a coisa “fica preta”
diz: beijim beijim tchau tchau.

Tipos de chefe

Na lua-de-mel, o marido diz a esposa para cada transa 
do casal eles colocariam um real em um cofre e depois 
de algum tempo teriam um bom dinheiro.
Alguns meses se passaram e o marido chamou sua 
esposa para abrim o cofre. Ao abri-ló o marido ficou 
espantado havia notas 5, 10, e até de 50. O marido 
exclama:
- Mulher o que é isso eu coloquei apenas notas de 1.
- Mas querido nem todo mundo é pão-duro igual a 
você!

Pão duro

A mulher chega e vê uma multidão em frente onde mora 
e pergunta o que está acontecendo e lhe informam que 
tem um maluco querendo pular do último andar. Ela olha 
para cima e vê que é o marido e diz: - Meu benzinho, não 
pule! Eu te pus foi chifre, não foi asas não. . .

Chifre e não asas

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

Filho meu

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

Complexo?

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

Que coisa....

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

Promessa é dívida!

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

Que louco
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A população e a segunda onda
(*) Maurício Juvenal

E cá estamos nós, no final-
zinho do ano, envolvidos com 
os números. Eles foram a base 
de nossa atuação ao longo de 
2020, e estiveram mais presen-
tes do que nunca na vida de 
todos, por conta da Covid-19, 
uma pandemia que pegou a 
todos de surpresa e que, por 
sua dimensão, não ficou res-
trita ao campo da saúde. Tudo 
nela virou uma equação: mate-
mática, econômica, política e, 
óbvio, também social.

Desde fevereiro, quando o 
primeiro caso foi registrado, e 
justamente no estado de São 
Paulo, exatas 179.765 pesso-
as foram à óbito no país, das 
quais 43.661 em São Paulo e 
2.555 na Baixada Santista. Os 
óbitos totais no Brasil corres-
pondem, triste e assustadora-

mente, à soma da população 
de Itanhaém (103.102) e Peru-
íbe (69.001). Fossem todas as 
mortes concentradas ali, seria 
como se ambas as cidades su-
missem do mapa.

Para fechar o ano, a Badra 
Comunicação não se furtou 
ao desafio de entender, e mais 
uma vez no território, como an-
dam a cabeça e o coração dos 
moradores das nove cidades 
da Região Metropolitana da 
Baixada Santista, quando o as-
sunto é a doença. De novo, nos-
so foco foi compreender razão 
e sentimento transformados 
em comportamento.

Num levantamento estatís-
tico inédito, a empresa ouviu, 
ao longo dessa semana (de 7 
a 11 de dezembro), 6.200 mo-
radores das noves cidades que 

compõem a região. A amostra 
para os municípios com até 200 
mil moradores, casos de Peruí-
be, Itanhaém, Mongaguá, Ber-
tioga e Cubatão, foi de 600 en-
trevistas. Já em Praia Grande, 
São Vicente, Santos e Guarujá 
foram ouvidos 800 moradores.

O resultado é no mínimo 
instigante. Depois de dez me-
ses convivendo diariamente 
com o fator Covid-19, nada me-
nos do que 37,9% dos ouvidos 
afirmam não concordar com a 
intensificação das medidas de 
restrição à circulação de pes-
soas e ao funcionamento do 
comércio impostas pelo gover-
no do estado, na fase amarela 
do chamado Plano São Paulo. 
Para eles, cada um tem o direi-
to de decidir livremente como 
agir frente à pandemia. Absur-

do? Nem tanto.
A verdade é que 

todos nós, de certo 
modo, estamos exau-
ridos pelo excesso de 
intervenção do esta-
do em nossas vidas. 
Pior, quando o enten-
dimento da opinião 
pública até clamava 
pela presença do 
estado, o que se viu 
foram respostas e de-
cisões evasivas e di-
vergentes. E quando 
ninguém parece sa-
ber direito o que fa-
zer ou como decidir, 
decido eu mesmo.

O mais danoso é 
que, depois de qua-
tro ou cinco décadas 
de um discurso de 
valorização do mer-
cado como melhor 
regulador da vida 
social, quando o es-
tado é chamado à 
responsabilidade, no 
sentido de salvar e 
proteger a vida das 
pessoas, ele se mos-
tra incompetente ao 
bancar uma equa-
ção fatal entre vida 
e economia, como se 
alguém tivesse real-
mente dúvida do que 
é mais importante: 
a vida! (Até porque, 
sem ela, nem existe a 
economia...)

E nem mesmo o 
noviciado e ou ine-
ditismo do tema jus-
tificam o viés total-
mente político que 
foi emprestado a ele, 
do início ao fim, da 

circulação ou não de pessoas à 
vacinação ou não de pessoas. 
Então para quê o estado?

São muitas as leituras do 
levantamento realizado pela 
Badra. Mesmo entre aqueles 
que concordam com a adoção 
de medidas mais restritivas, 
58,2% do total de entrevista-
dos, só 34,5% afirmam que vão 
cumpri-las à risca. Os outros 
23,7% até concordam, mas 
não vão seguir as determina-
ções, pois têm que continuar 
com as suas atividades.

Está dado o recado. Nesse 
momento, qualquer decisão 
oficial ou plano estratégico que 
não contemple o pensamento-
-sentimento da população está 
fadado ao fracasso, à baixa 
adesão. E não porque as pes-
soas não são capazes ou não 
querem permanecer em suas 
casas, mas porque ninguém 
está pronto para isso, porque 
alternativas assertivas e efica-
zes não foram dispostas pelo 
estado.

Menos mal, mirrados 3,3% 
dos entrevistados entendem 
que “a situação não é tão gra-
ve quanto se anuncia”, isto é, 
a imensa maioria tem consci-
ência da gravidade que a Co-
vid-19 representa. Tem consci-
ência, mas está saindo de casa. 
O levantamento foi direto ao 
ponto e perguntou: com qual 
frequência você tem saído de 
casa? Cerca de 55% dos entre-
vistados informaram sair pra-
ticamente todos os dias, e, em 
alguns casos, mais de uma vez 
por dia. Na outra ponta, 34% 
afirmaram não sair ou sair ra-
ramente, só quando de fato é 
essencial. Os poucos mais de 
10% restantes representam os 
que saem dia sim, dia não, e os 
que dizem sair em média uma 
vez por semana.

Revelador mesmo é o cruza-
mento que mostra que quase 
100% dos que entendem que 
cada um tem o direito de deci-
dir como quer agir frente à pan-
demia estão no grupo dos que 
saem de casa praticamente 
todos os dias. Eles estão certos 
ou errados? Agem com ou sem 
cuidado com a vida coletiva? 
São espectadores ou protago-
nistas do que está acontecendo 
à sua própria volta? São povo 
ou são público, se olharmos 
pela secular provocação do jor-
nalista e escritor Lima Barreto?

Talvez sejam essas as per-
guntas que ficarão sem respos-
ta, mas que, com toda certeza, 
permitem um debate saudável, 

em meio à doença, sobre o 
papel e a responsabilidade de 
cada um nas crises coletivas, 
na certeza de que cada um é 
responsável não só por aquilo 
que faz, mas também naquilo 
que se omite.

Coronavírus continua sendo 
o termo mais pesquisado do 
ano na plataforma google. E 
seguramente o retrato produzi-
do pela pesquisa Badra na Re-
gião Metropolitana da Baixada 
Santista não é muito diferente 
do encontrado no restante do 
estado, no Brasil e no mundo. 
Tudo parece muito incerto, até 
nas certezas que ninguém tem.

E você, vai tomar a vacina? 
Está aí um bom tema para a 
próxima pesquisa.

Sobre o estudo e sobre a 
Badra – O levantamento com-
pleto realizado pela Badra 
Comunicação, inclusive com 
os quadros de tabulação que 
permitem identificar o perfil 
dos entrevistados por pergunta 
(sexo, faixa etária, escolarida-
de e renda familiar) e também 
por cidade, estará disponí-
vel a partir de segunda-feira, 
14/12, no endereço www2.
badrapesquisa.com.br. O login 
é “badra2020” e a senha “ba-
dra2020”. O material também 
será disponibilizado para as 
prefeituras que manifestarem 
interesse.

Nesse ano tão difícil de 
2020, a Badra realizou 87 le-
vantamentos estatísticos de 
dados e ouviu mais de 117 mil 
pessoas, em 23 diferentes mu-
nicípios, contribuindo assim 
para ampliar o conhecimento 
em assuntos diversos da vida 
do povo paulista.

Apesar de todo o cenário 
imposto pela pandemia, uma 
pequena empresa nascida em 
Mongaguá, litoral sul de São 
Paulo, contribuiu diretamente 
para que 93 pessoas tivessem 
trabalho e renda ao longo de 
2020. A esses trabalhadores 
que fizeram parte das nossas 
realizações e ao público que 
aceitou responder nossas pes-
quisas, bem como aos nossos 
parceiros sempre dispostos a 
divulgar nosso trabalho, nos-
so reconhecimento e, princi-
palmente, a esperança de um 
afetuoso abraço “ao vivo” para 
celebrar novos espaços e con-
quistas em 2021. 

(*) Maurício Juvenal é jor-
nalista, especialista em dados 
e diretor executivo da Badra 
Comunicação.


