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Distribuição mensal gratuita em Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Bertioga e Cubatão

Calçadas:
quando o buraco 
é mais embaixo

Preservar as condições da calçada significa garantir um direito assegurado 
pela Constituição Federal, que em seu artigo 5º, inciso XV, garante o direito 

de ir e vir. Caminhar é uma das maneiras de se locomover e, em tempos 
atuais nos quais há todo um incentivo a meios mais sustentáveis de 

mobilidade urbana, a integridade das vias de passeio deve ser preservada 
para que o livre caminhar seja viabilizado. E que não paire dúvida: o 
condomínio é sim responsável pelo perfeito estado de suas calçadas!
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Teste de potabilidade.
Saiba mais sobre isso!
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É preciso evitar
acidentes no elevador
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Um bom 2021
vai exigir

planejamento 
estratégico
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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%, de-
vendo ainda ser aplicado sobre esta 
alíquota o FAP (Fator Acidentário 
de Prevenção) para que seja obtido 
o RAT ajustado. 4,5% sobre a folha, 

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.

Embora consistam em áre-
as de propriedade privada, 
os condomínios edilícios não 
constituem “ilhas” isoladas 
do restante da sociedade, as 
quais possam funcionar à mar-
gem da lei que rege nosso país. 
Essa premissa é importante de 
ser colocada, pois, sob a jus-
tificativa de a Convenção ser 
a “lei” dentro do condomínio, 
muitos moradores – e até sín-
dicos – acreditam estar imunes 
a outras normas da legislação 
brasileira. 

Tal concepção é errônea. 
Nenhuma regra condominial 
pode se sobrepor a outra de 
esfera municipal, estadual ou 
federal. O condomínio está 
submisso, portanto, às normas 
da comunidade em que está 
inserido. Nesta edição aborda-
mos duas matérias que exem-
plificam situações em que fatos 
podem extrapolar uma mera 

ocorrência de “convivência 
condominial” e ganhar outras 
instâncias para além dos muros 
do prédio. 

Você sabia que as áreas de 
circulação de veículos dentro 
do perímetro do condomínio 
estão sujeitas à aplicação do 
Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB) do mesmo modo que em 
vias públicas? Mais que desli-
zes e descumprimentos ao Re-
gimento Interno, algumas más 
práticas constituem infrações 
de trânsito e podem ser penali-
zadas como tal e é uma obriga-
ção do síndico fazer valer as leis 
do CTB dentro do condomínio. 

A tolerância por vezes é 
maior, por imaginar que den-
tro do condomínio os riscos são 
menores, mas essa visão é en-
ganosa. Conduzir veículo após 
consumo de álcool, dirigir sem 
habilitação, menor de idade no 
volante, não usar cinto de segu-

rança e usar motocicleta sem 
capacete, estacionar em local 
proibido, não respeitar vagas 
preferenciais, cometer excesso 
de velocidade, etc. Essas são al-
gumas exemplificações de situ-
ações comuns em condomínios 
e que devem ser combatidas. 
Saiba mais na nossa matéria de 
Legislação. 

Outro exemplo de situação 
que extrapola uma simples 
ocorrência condominial é um 
caso de maus-tratos de animais 
domésticos. Trata-se de ocor-
rência policial, por constituir 
crime. Bater, abandonar, não 
alimentar, prender em local in-
salubre são práticas abusivas 
que precisam ser denunciadas 
pelos vizinhos e síndicos que 
testemunharem tal fato. Na 
nossa matéria de Cotidiano, a 
advogada Suse Kleiber comenta 
aspectos jurídicos relacionados 
ao tema e as novas tendências 

de entendimento na área. 
Mais um ano começa e re-

novamos o compromisso com 
nossos leitores de ofertar um 
conteúdo responsável e de 
qualidade, em nome de um tra-
balho eficaz à frente dos condo-
mínios brasileiros. Desejamos a 
todos um ótimo 2021!

A convivência condominial em pauta
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nossa mensagemexpediente

contribuição de terceiros (SESC, SE-
NAI etc.). 
Salário Família
- Até R$ 1.425,56
R$ 48,62 (por cota)
Obrigações
- Admissão/Demissão:
Comunicar ao Ministério do Trabalho 
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.

Você sabia
que as áreas

de circulação 
de veículos dentro 

do perímetro do 
condomínio estão 

sujeitas à aplicação 
do Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB) do 
mesmo modo que em 

vias públicas? 

“
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3,28 STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 
1677737 RJ 2015/0315365-1 (STJ). 
Jurisprudência•Data de publicação: 
29/06/2018. EMENTA: CONDOMÍNIO 
HORIZONTAL. SHOPPING CENTER. 
AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURAS 
DE COMPRA E VENDA E DE CONVEN-
ÇÕES DE CONDOMÍNIO. USO EXCLU-
SIVO DE PARTES DE ÁREA COMUM. 
1. Recursos especiais oriundos de ação 
anulatória de escrituras públicas de com-
pra e venda e de convenções de condomínio, que atribuíram 
a determinado condômino o uso exclusivo de partes de áreas 
comuns de shopping center. 2. RECURSO ESPECIAL DOS 
CONDOMÍNIOS DEMANDADOS: 2.1. A jurisprudência do STJ 
é no sentido de que a confirmação de decisão monocrática 
de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação do art. 
557 do CPC/1973. 2.2. A ausência de previsão de sustentação 
oral no julgamento do agravo regimental (interno) não viola 
do princípio da ampla defesa, ante a possibilidade de apre-
sentação de memoriais pela parte interessada. Precedentes. 
2.3. Ausência de prequestionamento dos demais dispositivos 
apontados como violados, mesmo com a oposição de embar-
gos de declaração. Incidência do óbice da Súmula 211/STJ. 
2.4. Alegação da existência de litisconsórcio passivo neces-
sário que esbarra no óbice da Súmula 211/STJ, pois tal tese, 
bem como a disposição do art. 47 do CPC /73, não foram 
analisados pelo Tribunal de origem. 2.5. Acórdão recorrido em 
consonância com o entendimento do STJ no sentido de que 
compete ao síndico do condomínio promover a defesa dos in-
teresses comuns dos condôminos. 3. RECURSO ESPECIAL 
DA AMERICAN MIX PLANEJAMENTO LTDA - EPP. 3.1. Di-
versas particularidades distinguem o condomínio horizontal 
em shopping center do seu modelo jurídico tradicional. 3.2. O 
adquirente da loja em shopping center, apesar de proprietário 
de uma unidade autônoma, poderá sofrer restrições, desde 
que contratualmente acertadas, ao seu direito de condômino. 
3.3. Encontrado em: Superior Tribunal de Justiça, por unani-
midade, conhecer parcialmente do recurso especial interposto 
pelos Condomínios

STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ES-
PECIAL AgInt no AREsp 1106529 SP 2017/0119556-4 (STJ) 
- Jurisprudência•Data de publicação: 28/02/2018. EMEN-
TA:  CONDOMÍNIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE 
DE CLÁUSULA DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. CRITÉ-
RIO DE DIVISÃO DE DESPESAS. AGRAVO INTERNO NÃO 
PROVIDO. 1. A observância do critério de rateio das despesas 
condominiais expresso na convenção condominial é obriga-
tória, em especial quando se trata do critério previsto em lei 
como regra geral. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.
Encontrado em: 000083 SUM:000568 (DESPESAS CONDO-
MINIAIS - OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DE RATEIO PRE-
VISTO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO.

0,98
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----
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administração

O começo do ano é tam-
bém o momento de “arrumar 
a casa” e organizar um passo a 
passo para os meses que virão. 
Uma gestão administrativa efi-
ciente passa, obrigatoriamen-
te, por um bom planejamento 
financeiro, pois é impossível 
gerenciar um condomínio no 
“improviso”. Muitas ações de-
vem ser programadas desde já 
e isso independe se o síndico 
está começando ou concluindo 
o seu mandato.

O primeiro passo para cons-
truir um plano eficaz é fazer 
um levantamento de despesas. 
Para isso, é interessante dividir 
os gastos do condomínio em 3 
categorias simples: as despesas 
que são previstas e se têm todo 
mês; as despesas que são pre-
vistas, mas não são feitas todos 
os meses (seguem uma perio-
dicidade diferente) e, por fim, 
as despesas imprevistas. 

No primeiro grupo estão 
aqueles gastos considerados 
“ordinários”. Aqui se incluem, 
por exemplo, insumos de toda 
natureza (produto de limpeza, 

material de escritório, 
agentes químicos para 
a piscina, etc), todos os 
contratos fixos mensais 
(administradora, asses-
soria jurídica e contábil), 
quadro de funcionários 
com encargos e reajus-
tes do ano (zeladoria, 
portaria, limpeza, vigi-
lância, jardinagem), mé-
dia do consumo basea-
do no ano anterior (gás, 
água, energia), remune-
ração do síndico (caso 
haja). Pode-se contabili-
zar também parcelas de 
impostos e seguro patrimonial 
pagas mensalmente. 

O segundo grupo é negli-
genciado com frequência e 
aqui mora o perigo. No intuito 
de “baratear” a previsão orça-
mentária do condomínio, mui-
tos síndicos apenas ignoram a 
necessidade de realização de 
certas manutenções. A questão 
em se agir assim é que, além de 
estar sendo negligente e colo-
cando em risco a integridade 
do patrimônio e dos morado-

res, o “benefício” da economia 
geralmente não é alcançado: 
remediar problemas sai muito 
mais caro que preveni-los, qua-
se sempre. 

É fundamental que o síndico 
crie um cronograma de manu-
tenções preventivas, compon-
do assim o segundo grupo com 
as ditas “despesas que são pre-
vistas, mas não são feitas todos 
os meses”, categorizando-as 
de acordo com a periodicidade 
com a qual devem ser feitas: se 
bimestral, trimestral, semes-

bém uma margem para os im-
previstos ou, ainda, para aquilo 
que se deseja fazer, mas não 
está definitivamente planejado 
(como uma reforma ou aqui-
sição de equipamento). O sín-
dico precavido também deve 
se antecipar e já calcular um 
percentual de inadimplência, 
baseando-se na taxa de 2020, 
para poder fazer um melhor 
planejamento. De posse dessas 
informações, é possível estimar 
o que precisará ser investido ao 
longo de 2021 e, assim, tam-
bém estabelecer o montante 
que precisa ser arrecadado en-
tre os condôminos, definindo 
metas e objetivos. 

tral, anual... Outra dica 
muito importante é fazer 
a cotação dos valores des-
ses serviços já atualizados 
com a tabela de preços de 
2021 ou, não sendo possí-
vel, estimar uma margem 
a mais para cada um. Aqui 
entram limpezas de reser-
vatórios, vistorias de para-
-raio, dedetização, testes 
na distribuição de gás, 
check-up nos aparelhos 
de ar-condicionado, entre 
outros exemplos. 

Por fim, existem aque-
las despesas que não fo-

ram previstas, mas um plano 
seguro deve contemplar tam-

Organizando o ano com um bom  
planejamento estratégico
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solidariedade

Janeiro branco: saúde mental
A campanha nasceu em Uberlân-

dia-MG em 2014 para conscientizar 
as pessoas sobre a importância da 
saúde mental e a prevenção do ado-
ecimento. O Brasil, segundo dados 
da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) de 2017, é o país latino-ame-
ricano com número recorde de casos 
de depressão. 

A SAÚDE MENTAL E A IMPORTÂNCIA 
DELA NA VIDA DAS PESSOAS

A saúde mental é um importante 
fator que possibilita o ajuste necessá-
rio para lidar com as emoções positi-
vas e negativas. Investir em estraté-
gias que possibilitem o equilíbrio das 
funções mentais é essencial para um 
convívio social mais saudável.

Além de ser determinante para 
a estabilidade física, a saúde mental 
está relacionada à qualidade da inte-
ração individual e coletiva. No cená-
rio atual, buscar alternativas que pos-
sibilitem a harmonia nessas relações 
é uma urgente necessidade.

Se você está em busca de medidas 
que sinalizem a promoção da saúde 
mental e a garantia dos direitos fun-
damentais associados ao bem-estar 
e à qualidade de vida, este é o cami-
nho.

A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE
MENTAL PARA O BEM-ESTAR

A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) aponta que o conceito de saúde 
é bem mais abrangente que a simples 
ausência de doença: é um completo 
estado de bem-estar físico, mental e 
social e, dessa forma, merece atenção 
em todos os suas vertentes.

Assim como a física, a saúde men-
tal é uma parte integrante e comple-
mentar à manutenção das funções or-
gânicas. Nesse contexto, a promoção 
da saúde mental é essencial para que 
o indivíduo tenha a capacidade ne-
cessária de executar suas habilidades 
pessoais e profissionais.

Sumariamente, o bom estado 
mental confere ao homem o amplo 
exercício de seus direitos sociais e 
de cidadania. Assegura ainda as con-
dições de interação social para uma 
convivência familiar mais harmônica 
e segura.

Desse modo, entender a impor-
tância da estabilidade mental e sua 
intensa relação com o bem-estar é 
fundamental. Possibilita, assim, a 
compreensão da importância de utili-
zar a capacidade individual para a per-
cepção de valores e virtudes inerentes 
à construção da coletividade.

A Covid-19 afeta diferentes pessoas de diferentes maneiras
Sintomas mais comuns: 

febre; tosse seca; cansaço; 
Sintomas menos comuns: 

dores e desconfortos; dor de 
garganta; diarreia; conjunti-
vite; dor de cabeça; perda de 
paladar ou olfato; erupção 
cutânea na pele ou descolo-
ração dos dedos das mãos ou 
dos pés.

Proteja a si mesmo e as 
pessoas ao seu redor conhe-
cendo os fatos e tomando as 
precauções apropriadas. Siga 
os conselhos da autoridade 
local de saúde.

Para evitar a propagação 
da COVID-19, faça o seguin-

te: Lave suas mãos com fre-
quência. Use sabão e água 
ou álcool em gel; Mantenha 
uma distância segura de pes-
soas que estiverem tossindo 
ou espirrando; Use másca-
ra quando não for possível 
manter o distanciamento físi-
co; Não toque nos olhos, no 
nariz ou na boca; Cubra seu 
nariz e boca com o braço do-
brado ou um lenço ao tossir 
ou expirar; Fique em casa se 
você se sentir indisposto.

Procure atendimento mé-
dico se tiver febre, tosse e di-
ficuldade para respirar.

Ligue com antecedência 

para o plano ou órgão de 
saúde e peça direcionamen-
to à unidade mais adequada. 
Isso protege você e evita a 
propagação de vírus e outras 
infecções.

MÁSCARAS
Quem usa máscara pode 

ajudar a prevenir a propaga-
ção do vírus para outras pes-
soas. Isoladamente, as más-
caras não são uma proteção 
contra a COVID-19, e o uso 
delas deve ser combinado 
com o distanciamento físico 
e a limpeza das mãos. Siga as 
orientações da autoridade lo-

cal de saúde.

AUTOCUIDADOS
Se apresentar algum dos 

sintomas, você deve descan-
sar beber bastante líquido e 
comer alimentos nutritivos. 
Fique em um quarto separa-
do dos outros membros da 
sua família e use um banhei-
ro dedicado, se possível. Lim-
pe e desinfete as superfícies 
tocadas com frequência.

Todos devem manter um 
estilo de vida saudável em 
casa. Mantenha uma dieta 
saudável, tenha uma boa noi-
te de sono, permaneça ativo 

e mantenha o contato social 
com quem você ama através 
do telefone ou do Internet. 
As crianças precisam de mais 
amor e atenção dos adultos 
durante este momento difí-
cil. Mantenha a rotina e os 
horários regulares o máximo 
possível.

É normal sentir-se triste, 
estressado ou confuso du-
rante uma crise. Conversar 
com as pessoas em quem 
você confia como amigos e 
familiares podem ajudar. Se 
você se sentir sobrecarrega-
do, fale com um médico ou 
psicólogo.

Janeiro roxo: hanseníase
A Lei Federal 12.135 de 2009 ins-

tituiu o último domingo de janeiro 
como Dia Nacional de Combate e 
Prevenção da Hanseníase. O Brasil 
ocupa a segunda posição mundial 
em número de casos anuais. A cam-
panha promove a conscientização da 
população.

CONHEÇA MAIS SOBRE OS SINAIS
E SINTOMAS DA HANSENÍASE
A Hanseníase é uma doença crô-

nica, transmissível, tem preferência 
pela pele e nervos periféricos, po-
dendo cursar com surtos reacionais 
intercorrentes, o que lhe confere alto 
poder de causar incapacidades e de-
formidades físicas, principais respon-
sáveis pelo estigma e discriminação 
às pessoas. 

A transmissão se dá de uma pes-
soa doente sem tratamento, para 
outra, após um contato próximo e 
prolongado. A doença tem cura e o 
tratamento é gratuito e ofertado pelo 
SUS em unidade de saúde do país.

O Ministério da Saúde (MS) pro-
move em parceria aos estados e mu-
nicípios, ações de vigilância e edu-
cação em saúde, com o objetivo de 
alertar a população sobre os sinais 
e sintomas da doença e incentivar 

a procura pelos serviços de saúde, 
além de mobilizar os profissionais de 
saúde à busca ativa de casos e investi-
gação dos contatos, especialmente os 
de convivência domiciliar (grupo com 
maior risco de adoecimento). 

As ações de busca ativa têm como 
foco o diagnóstico precoce da doen-
ça, o tratamento oportuno e a pre-
venção das incapacidades físicas. O 
MS recomenda que as pessoas pro-
curem o serviço de saúde ao apare-
cimento de manchas em qualquer 
parte do corpo, principalmente se 
essa mancha apresentar alteração de 
sensibilidade, o que configura um dos 
sinais sugestivos da doença.

Em dez anos, o Brasil apresentou 
uma redução de 37,1 % no número 
de casos novos, passando de 40,1 mil 
diagnosticados no ano de 2007, para 
25,2 mil em 2016. De forma seme-
lhante, observa-se também a queda 
de 42,3% da taxa de detecção geral do 
país (de 21,19/100 mil hab. em 2007 
para 12,23/100 mil hab. em 2016). 
Do total de casos novos registrados, 
1,6 mil (6,72%) foram diagnosticados 
em menores de 15 anos, sinalizando 
focos de infecção ativos e transmis-
são recente, e 7,2 mil iniciaram trata-
mento com alguma incapacidade.
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CAIXAS D’ÁGUA
O cuidado com caixas d’água deve ser perma-

nente, no sentido de mantê-las vedadas e impedir o 
acesso de animais. Nenhum tipo está isento de pas-
sar por esse procedimento, seja o reservatório de fi-
brocimento, fibra de vidro ou concreto. Além disso, o 
síndico deve providenciar a limpeza do reservatório a 
cada seis meses, bem como proceder com as manu-
tenções que forem necessárias em cada caso: repa-
ros em infiltrações, impermeabilização, troca da tam-
pa, por exemplo.  É recomendável executar a limpeza 
nos meses de outubro e fevereiro e, dessa forma, o 
condomínio fica preparado para a maior demanda do 
verão e também para o inverno. 

Muito cuidado em relação às tentativas de bara-
tear custos apelando para profissionais “faz-tudo”, 
pois, no caso dos condomínios, a Anvisa estabelece 
que a limpeza e higienização de caixa d’água seja 
realizada apenas por empresas especializadas. Elas 
emitirão um selo de validade e o síndico deve estar 
atento ao prazo previsto para a execução do próximo 
serviço para poder organizar o calendário de manu-
tenções do prédio adequadamente. Esse certificado 
sempre deve ser exigido ao término de cada procedi-
mento, pois é a garantia que o administrador tem de 
que está fazendo a zeladoria do patrimônio.

TESTE DE ESTANQUEIDADE
Embora possua vantagens e seja considerado 

mais seguro, o modelo de gás encanado não está 
isento da obrigação de executar cuidados periódi-
cos. De acordo com a Norma NBR 15526 da ABNT na 
seção que versa sobre a inspeção periódica para es-
tabelecimentos residenciais está disposto que “reco-
menda-se que sejam realizadas inspeções periódicas 
na rede de distribuição internas em períodos máxi-
mos de cinco anos, ou de acordo com definição da 
autoridade competente, podendo variar para menos 
em função de riscos decorrentes das situações cons-
trutivas e das condições ambientais.”

Um dos principais passos desse cuidado é proce-

der o chamado Teste de Estanqueidade, o qual deve 
ser feito pelo menos a cada dois anos. Ele consiste 
basicamente em um método para checar se não há 
nenhum vazamento na superfície de contato das 
tubulações que conduzem o gás, evitando assim 
possíveis acidentes. É executada uma metodologia 
específica para identificar falhas no sistema, sen-
do realizados para tanto um teste primário e outro 
secundário. Durante o Teste de Estanqueidade são 
fechados simultaneamente todos os registros e a 
empresa responsável pelo abastecimento do gás vai 
testar a rede de distribuição com o intuito de detec-
tar vazamentos, os quais, quando identificados, já 
são imediatamente reparados.

BEBEDOUROS
Na hora de escolher um equipamento para for-

necimento de água para consumo humano no con-
domínio, algumas questões devem ser pensadas. 
Atualmente, enquanto vivemos uma situação de 
pandemia de vírus respiratório e várias medidas de 
contingenciamento são tomadas, o mais indicado 
é não optar pelos equipamentos em que o usuário 
precise aproximar muito a face da água (bebedou-
ro em torre de inox), sendo preferíveis aqueles em 
que se recolhe a água com um copo descartável 
(instalado na parede ou suporte de galão no chão). 
Em todos os casos, deve-se verificar se o equipa-
mento possui selo do Inmetro e se atende às NBRs 
14.908/2004 e 15.176/2004, normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Os de torre, bastante comuns em escolas, apre-
sentam custo mais baixo por não por não requerer 
copos, mas apresentam maiores riscos sanitários. 
Os de galão requerem reposição com compra de 
água mineral e necessita de copos e maior cuidado 
com a higienização. Por fim, o bebedouro de parede 
se assemelha ao de galão por necessitar de copos, 
mas não utiliza água de galão e sim de um ponto hi-
dráulico no qual fica permanentemente conectado, 
por isso requer troca periódica de filtros.

Hall de entrada
é cartão de visita

do condomínio
Por ser um local por onde transitam muitas pessoas, 

o hall de entrada de um condomínio merece atenção es-
pecial no momento da decoração. Capaz de proporcionar 
uma sensação de receptividade aos visitantes e moradores, 
o ambiente reflete o conceito do prédio e os cuidados, inclu-
sive em relação à conservação.

POR QUE DECORAR O HALL?
O décor do local é importante para humanizar e dar per-

sonalidade ao espaço. Isso permite que os moradores se 
identifiquem com o condomínio. A arquiteta Camila Pinotti, 
do escritório Fibra Arquitetura, afirma que também é essen-
cial observar o funcionamento dele como uma antessala, 
que deve ser agradável a quem utiliza a área.

COMO ESCOLHER O DÉCOR?
“É indicado priorizar a funcionalidade e a manutenção. 

Por isso deve ser um ambiente com revestimentos fáceis de 
limpar, móveis que possam se deslocar sem complicações, 
resistentes e atemporais”, explica o arquiteto Renan Pinotti, 
do Fibra Arquitetura. Esses itens levam em consideração o 
número de indivíduos que passam pela entrada do prédio. 

O arquiteto também destaca que avaliar as particulari-
dades de cada edifício (e dos moradores) é relevante para 
definir o projeto. “Em um condomínio residencial com maio-
ria idosa, por exemplo, o uso de poltronas inclinadas não é 
recomendado, pois dificulta o movimento de sentar e levan-
tar”, diz.

Outra recomendação é lembrar que o hall de entrada faz 
parte de um conjunto, ou seja, precisa dialogar com estilo 
arquitetônico do restante da construção. Sugestão que pode 
ser adotada em todas as áreas comuns, como academia e 
salão de festas. 

PALETA DE CORES E MOBILIÁRIO
Pensando na coletividade, os tons neutros são apostas 

mais comuns e seguras. Vale se basear nas tonalidades que 
já estão presentes no restante do prédio e apostar em tons 
pastel. Os toques chamativos podem ser aplicados nos ele-
mentos decorativos ou em uma parede específica.

Quanto aos móveis, o arquiteto Leandro Garcia conta 
que a escolha varia conforme o tamanho do hall. Para en-
tradas pequenas, aparadores menores são complementados 
por vasos, luminárias e obras de arte. “Em áreas maiores, 
poltronas e mesas de apoio configuram um ambiente de 
permanência. Só não se esqueça de sempre manter a área 
bem definidas e livres de interferências”, enfatiza Leandro.
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Maus-tratos a animais: 
condôminos não podem 
ser omissos

Leis de trânsito 
são válidas dentro 
dos condomínios
Abrigando cada vez mais 

gente (e consequentemente 
mais veículos), os condomí-
nios de grande porte com-
partilham agora um pro-
blema que já é enfrentado 
há um tempo pelas grandes 
cidades em decorrência do 
crescimento populacional: 
a desorganização do trânsi-
to. Esse é mais um dos de-
safios da atualidade que o 
síndico precisa se esforçar 
para gerenciar.

Ao contrário do que 
muitos podem pensar, em-
bora os condomínios sejam 
propriedade particular eles 
não funcionam como ilhas 
apartadas da realidade, nos 
quais impera uma legislação 
própria. É importante sem-
pre ressaltar que as mesmas 
leis que regem a sociedade 
como um todo são também 
válidas dentro dos espaços 
residenciais e suas normas 
locais não podem se con-
frontar com as primeiras. 

Nesse sentido, os con-
domínios estão submetidos 
à aplicação do Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), 
além das normas específi-
cas de suas Convenções e 
Regulamentos Internos. De 
acordo com o CTB, “são con-
sideradas vias terrestres as 
praias abertas à circulação 
pública, as vias internas per-
tencentes aos condomínios 
constituídos por unidades 
autônomas e as vias e áreas 
de estacionamento de es-
tabelecimentos privados de 
uso coletivo”. Todos esses 
espaços são sujeitos à legis-
lação nacional. 

Por óbvio, constituem 
infrações: conduzir veículo 
após consumo de álcool, di-
rigir sem habilitação, menor 
de idade no volante, não 
usar cinto de segurança e 
usar motocicleta sem ca-
pacete, estacionar em local 

cotidiano

De acordo com o IBGE, o 
Brasil possui 28,8 milhões de 
domicílios com, pelo menos, 
um cachorro e mais de 11,5 
milhões com algum gato. Mui-
tos desses pets estão vivendo 
atualmente em condomínios 
residenciais e, infelizmente, 
nem todos nas melhores con-
dições de cuidados, o que é 
uma situação que chama a 
atenção para o tema, visto 
que no período de pandemia 
houve um aumento de ocor-
rências de violência contra 
animais. 

Nesse contexto, há poucos 
meses, em setembro de 2020, 
foi sancionada aquela que fi-
cou conhecida como “Lei San-
são”, a qual reforça a punição 
a quem maltratar animais do-
mésticos, especialmente cães 
e gatos. É válido lembrar a con-
cepção de “maus-tratos” vai 
muito além de bater no animal, 
há outros tipos de violência às 
quais vizinhos e funcionários 
do condomínio devem estar 
também vigilantes. 

Abandonar o animal; deixá-
-lo em local insalubre, sem 
condições adequadas de higie-
ne ou alimentação; mutilar o 
corpo; promover rinhas e com-
petições; bem como utilizar 
métodos punitivos baseados 
em dor e sofrimento com a fi-
nalidade de treinamento, exi-
bição ou entretenimento são 
práticas consideradas abusivas 
e que devem ser prontamente 
denunciadas. 

Sobre a Lei 14.064 (Lei San-
são que aumentou a pena de 
reclusão, de 2 a 5 anos, multa e 
proibição da guarda para quem 
maltratar cães e gatos), a ad-
vogada Suse Kleiber enxerga 
progressos. “Penso que tal au-

mento de pena demonstra um 
avanço civilizacional pretendi-
do e esperado desde a primeira 
legislação de 1934 que tratou 
do tema e segue as mesmas 
diretrizes de amparo e prote-
ção aos animais vistas noutros 
países do mundo. Registro que 
há um projeto de lei em trâmi-
te para alterar o Código Civil e 
a Lei 9.605/98 (PL 6054/2019 
(anterior PL 6799/2013) e re-
tirar dos animais o status de 
“coisa”, pois, reconhecidamen-
te eles têm sentimentos, são 
seres sencientes e devem ter 
abrigo legal amplo”, comenta.

Dra. Suse Kleiber, atuante 
na área de Direito Condominial, 
explica que também há atual-
mente em curso projetos de 
lei que pretendem tornar obri-
gatória a denunciação de vio-
lência animal nos condomínios 
(assim como já foi aprovado 
em relação à casos de agressão 
a mulheres), contudo isso ain-
da não foi efetivado. “O ideal 
é educarmos nossos condômi-
nos visando impedir que maus-
-tratos aconteçam dentro de 
nossos condomínios, pois essa 
prática é criminosa, bem como 
apresentar regras simples para 
que a saúde, segurança e sos-
sego não sejam ameaçados e 
a harmonia seja constante nas 
comunidades condominiais e 

os animais protegidos, já que 
os vizinhos podem fazer cessar 
atos que afetem a esses requi-
sitos inerentes ao direito de 
vizinhança, conforme prevê o 
artigo 1.277, do Código Civil”, 
defende a advogada. 

Para a especialista, é per-
ceptível que todos têm direi-
to à proteção: os condôminos 
vizinhos à unidade que guar-
da um animal, assim como, 
esse animal que necessita de 
alimentação e ambiente ade-
quados, livre de qualquer tipo 
de sofrimento. Desse modo, 
ela cita como exemplos de ca-
nais aos quais se pode repor-
tar maus-tratos: “no estado de 
São Paulo temos as Delegacias 
Especializadas em Proteção 
Animal (DEPA) e os registros 
podem ser feitas pela inter-
net, as polícias civil e militar 
podem ser acionadas, o cen-
tro de controle de zoonoses 
também pode ajudar. Em São 
Paulo, quem comprovada-
mente cometer maus-tratos 
aos animais, fica impedido de 
obter guarda por 5 anos (Lei 
16.308/ 13 de setembro de 
2016)”, orienta a advogada. Em 
outros municípios brasileiros, 
esses canais também podem 
ser procurados caso seja iden-
tificada uma situação de abuso 
no condomínio. 

proibido, não respeitar va-
gas preferenciais, cometer 
excesso de velocidade, etc. 
Essas são algumas exem-
plificações de situações co-
muns em condomínios e 
que devem ser combatidas.

Inicialmente, é válida 
uma ação pedagógica. Infor-
mar e orientar os condômi-
nos sobre boas práticas e a 
importância delas em nome 
da segurança e boa con-
vivência entre todos. Para 
tanto, é fundamental que as 
áreas destinadas à circula-
ção de veículos contem com 
toda a sinalização pertinen-
te, placas, pintura do piso, 
tudo compatível com o CTB, 
material com o qual o con-
domínio deve arcar. Além 
disso, também vale lembrar 
algumas regras principais 
por meio de cartazes, infor-
mativos dentro dos elevado-
res e outros canais de comu-
nicação. 

Persistindo, a conduta in-
fratora deve ser penalizada 
nos termos do que dispõe 
o regulamento interno do 
condomínio. Se estiver pre-
vista uma penalização em 
multa, esta pode ser aplica-
da independentemente da 
atuação estatal. A identifica-
ção do autor pode ser feita 
com imagens de câmeras 
e os próprios condôminos 
também podem fotografar 
ou filmar para cobrar provi-
dências. 

É uma obrigação do sín-
dico fazer valer as leis de 
trânsito dentro do condomí-
nio. Em casos mais graves, 
quando um entendimento 
no âmbito condominial não 
for viável, é possível acio-
nar o órgão responsável 
por transporte e trânsito 
no município e solicitar a 
presença de agente da pre-
feitura para autuar o condô-
mino infrator. 
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seu condomínio

Você já ouviu falar em 
análise de potabilidade da 
água? Saiba que se você mora 
em um prédio residencial – e 
principalmente se ocupa ou 
ocupará um cargo de síndico 
– este é um assunto do seu in-
teresse. Prédios que se abas-
tecem com água proveniente 
de poços artesianos ou mes-
mo de concessionárias certi-
ficadas devem providenciar 
a adequada limpeza e manu-
tenção de seus reservatórios 
e ramais de distribuição, bem 
como periódicos testes de 
qualidade da água.  

A salubridade das insta-
lações do condomínio é uma 
responsabilidade de quem o 
administra. Assim, é impor-
tante ressaltar que o síndico 
pode vir a ser responsabili-
zado, quando constatada sua 
negligência, por possíveis con-
taminações na água que ve-
nham a provocar doenças nos 
moradores e funcionários. En-
tre essas, podemos destacar 
dengue, leptospirose, esquis-
tossomose, conjuntivites, he-
patite A e enfermidades gas-

Água do condomínio deve ser 
testada a cada seis meses

O aumento do consumo 
de água durante a pande-
mia, a escassez de chuvas 
durante o ano e as altas 
temperaturas da estação 
colaboram com o baixo ní-
vel dos reservatórios e com 
o risco de desabastecimen-
to. Desde meados de 2020, 
a Sabesp orienta as cidades 
da Baixada Santista sobre 
a importância do uso cons-
ciente dos recursos hídricos, 
principalmente devido ao 
volume de chuvas abaixo 
das médias históricas na re-
gião.

Em condomínios onde 
a medição do consumo de 
água é feita de maneira 
coletiva é praticamente im-
possível controlar o gasto 
individual das unidades, 
o que dificulta às famílias 
reconhecerem a real eco-

Principal aliado contra a falta d’água: 
consumo consciente e individualizado

nomia dos recursos. Adotar a 
individualização de água per-
mite um maior equilíbrio no 
consumo e nos gastos de cada 
condômino, ajudando a com-
bater o desperdício.

As soluções personalizadas 
da IouTility transformaram 
a empresa em referência em 
medição individualizada de 
água, utilizando equipamen-
tos e sistemas de última gera-
ção e tornando todo ambiente 
do condomínio mais seguro 
ao eliminar o monitoramen-
to presencial do consumo. A 
equipe técnica especializada 
e equipamentos de ponta ga-
rantiram à IouTility a homolo-
gação no ProAcqua da Sabesp.

Com foco em eficiência hí-
drica e energética, a IouTility 
desenvolve projetos de indi-
vidualização de água e gás, 
viabilização de painéis sola-

res, gestão sustentável e im-
plementação de condomínios 
inteligentes, desenvolvimento 
de softwares e apps persona-
lizados, a partir do conceito de 
Internet das Coisas (IoT), com-

binando sustentabilidade com 
a mais moderna tecnologia.

Solicite um orçamento pe-
los e-mails comercial@iouti-
lity.com.br e individualiza@
ioutility.com.br.

trointestinais causadoras de 
diarreia, vômito e outros sin-
tomas potencialmente graves 
especialmente em crianças e 
idosos. 

A água oferecida aos con-
dôminos deve ser analisada 
a partir de alguns critérios 
físico-químicos (parametriza-
dos pelo Ministério da Saúde, 
por meio de portaria gover-
namental). Deve-se avaliar 
sua coloração, odor, turbidez, 
acidez, bem como a presença 
de microrganismos potencial-
mente patogênicos, ou seja, 
causadores de doenças em 
humanos.

No Brasil a Portaria 2.914 
de 12 de dezembro de 2011 
(agora incorporada pela PRC 
n° 5, de 28 de setembro de 
2017, Anexo XX.), dispõe so-
bre os procedimentos de con-
trole e de vigilância da quali-
dade da água para consumo 

humano e seu padrão de po-
tabilidade. Segundo a norma-
tiva, é de responsabilidade do 
condomínio verificar continu-
amente a qualidade da água 
distribuída.

Bruna do Couto Medeiros, 
analista de marketing da Mi-
croambiental – empresa es-
pecializada na prestação ser-
viços de higiene em sistemas 
de água – destaca que o ideal 
é que as análises ocorram com 
a maior regularidade possível, 
para monitorar mudanças na 
qualidade da água que podem 
ocorrer durante o ano.  

“Recomendamos princi-
palmente para grandes edifi-
cações como condomínios a 
realização de um cronograma 
com análises semestrais con-
templando pontos críticos de 
consumo, isto é, que, pela fal-
ta de higiene, possam repre-
sentar riscos para os usuários. 

Dentre esses pontos podemos 
citar o cavalete, caixa d’água, 
torneira de cozinha de pelo 
menos um dos moradores e, 
em caso de água proveniente 
de poços artesianos, antes do 
sistema de tratamento e de-
pois do sistema”, orienta. 

A profissional explica que 
durante a coleta os técnicos 
devem estar paramentados 
com equipamentos de prote-
ção individual, além de seguir 
rigorosos procedimentos de 
amostragem com frascos es-
téreis, sanitizando a parte ex-
terna do ponto de coleta e dei-
xando a água correr por cerca 
de 1 a 2 minutos. Já a água 
de reservatórios é coletada 
pelos técnicos com um balde 
de inox estéril. Esses procedi-
mentos garantirão que, quan-
do a amostra for analisada, 
possíveis germes encontrados 

são, de fato, da água e não de 
estruturas adjacentes. 

Afora a validação da quali-
dade da água entregue pelas 
concessionárias de distribui-
ção, a analista da Microam-
biental destaca a importância 
dos testes laboratoriais para 
investigar a potabilidade da 
água advinda de poços arte-
sianos. “É importante moni-
torar possíveis contaminantes 
do solo, como, por exemplo, 
os compostos BTEX (grupo 
de compostos formado pelos 
hidrocarbonetos: benzeno, 
tolueno, etil-benzeno e os xi-
lenos), que podem advir de 
vazamentos de postos distri-
buidores de combustíveis pró-
ximos aos poços artesianos, 
que são prejudiciais à saúde 
humana.  Além disso, [os tes-
tes] vão verificar a presença 
de bactérias potencialmente 
patogênicas e outros compo-
nentes químicos nocivos. A 
análise da água é o primeiro 
passo para medidas corretivas 
e garante que a água é segura 
para consumo”, conclui Bruna 
Medeiros.
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Manutenções periódicas previnem 
riscos de desabamentos

manutenção

Estalidos vindos das pare-
des, estrondos, ruídos de rup-
tura e quebra são graves sinais 
de que algo pode estar muito 
errado com a estrutura do pré-
dio. Ao ouvir sons aberrantes 
como esses, o que há de mais 
certo a se fazer é abandonar 
o imóvel o mais rápido pos-
sível, orientam especialistas. 
Exemplos recentes de sinistros 
ocorridos em edifícios por todo 
o Brasil demonstram que o 
cuidado estrutural do condo-
mínio deve ser uma prioridade 
para síndicos. 

O ano de 2019 ficou marca-
do pelo trágico desabamento 
do condomínio Andréa, em For-
taleza (CE), o qual ruiu em outu-
bro daquele ano deixando um 
triste saldo de 9 óbitos e outros 
feridos. O prédio apresentava 
más condições de conservação, 
raramente passava por vistorias 
e estava em obras quando caiu. 
Coincidentemente, apenas um 

dia antes do desabamento, um 
morador havia feito uma filma-
gem denunciando a precária 
situação de colunas rachadas e 
estruturas metálicas expostas.

Já em 2020, um exemplo 
diferente, um imóvel que des-
moronou antes mesmo de ser 
ocupado (poupando prejuízos 
aos que quase chegaram a ser 
condôminos): em novembro, 
vizinhos tiveram que abando-
nar suas casas após ouvir es-
trondos vindos de um prédio 
situado em Betim (MG). O edi-
fício de 5 andares tombou par-
cialmente após fortes chuvas 
e precisou ser posteriormente 
demolido. 

Finalizando o ano passa-
do, moradores de um resi-
dencial no bairro de Manaíra, 
em João Pessoa (PB), tiveram 
uma desagradável experiên-
cia: precisaram evacuar seus 
apartamentos, sob ordem da 
Defesa Civil, devido ao risco de 

colapso do prédio de 9 andares 
e 40 unidades. Após relatarem 
ouvir um forte barulho, houve 
muita confusão durante a saída 
eufórica dos moradores, alguns 
idosos, com medo de que a 
tragédia do Edifício Andréa se 
repetisse. 

O condomínio estava em 
obras há alguns meses, porém 
a Defesa Civil constatou que 
não fora realizado o devido 
escoramento nas bases de sus-
tentação da estrutura, o que 
causou dilatações indevidas. 
Os bombeiros fizeram o refor-
ço nas colunas e a construtora 
responsável foi chamada a re-
conduzir a obra. Os moradores, 
entretanto, ficaram impedidos 
de retornar às suas residências 
pela interdição. 

Comentando a situação, o 
gerente adjunto de fiscaliza-
ção do CREA-PB, Juan Ébano, 
afirmou que de acordo com as 
diligências preliminares a obra 

estava regular, possuía ART 
e laudo técnico de patologia 
diagnóstica, sendo, portanto, 
acompanhada por engenheiro 
habilitado. Mesmo assim, ele 
fez um apelo para que síndicos 
realizem as manutenções pe-
riódicas e não apenas as cor-
retivas em seus condomínios 
e também para que os mora-
dores contribuam para cobrar 
e fiscalizar a realização desses 
cuidados, com o intuito de não 
acumular danos ao longo dos 
anos, pois em alguns casos os 
prejuízos decorrentes da negli-
gência podem ser gravíssimos.

É importante lembrar que 
nenhum prédio desaba sem 
antes dar avisos. A questão é 
que, assim como apenas um 
médico é capaz de compreen-
der os sintomas de um pacien-
te e fazer o diagnóstico correto 
no tempo adequado, alguns 
sinais de um possível colapso 
só podem ser interpretados 
por um engenheiro. Por isso, 
é fundamental que o condo-
mínio siga à risca um criterioso 
calendário de manutenções 
com bons profissionais, de pre-
ferência habilitados em patolo-
gia diagnóstica. 
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Dez dicas cuidados para
evitar acidentes com elevador

Você sabia que os elevadores são consi-
derados os meios de transporte mais segu-
ros do mundo, ficando à frente até mesmo 
dos aviões que, tradicionalmente, sempre 
foram celebrados os campeões em seguran-
ça? Analisando as estatísticas que comparam 
o número de viagens feitas e o de acidentes, 
o risco de ocorrer um evento fatal é baixíssi-
mo, uma probabilidade de aproximadamente 
0,00000015%.

É fato que esse equipamento se tornou de 
suma importância, sobretudo, em um contex-
to no qual os prédios – sejam empresariais, co-
merciais ou residenciais – estão cada vez mais 
altos. É graças aos elevadores que se faz pos-
sível alcançar o topo de edifícios em poucos 
minutos com conforto e agilidade. Além disso, 
é fundamental reconhecer que é também esse 
meio de transporte que viabiliza a locomoção 
e garantia de acessibilidade a pessoas com de-
ficiência ou mobilidade reduzida. 

Contudo, para que o elevador seja, de fato, 
um equipamento seguro algumas contraparti-
das devem ser adotadas. Muito de sua perfor-
mance depende das condições de operação: 
isso inclui não só a regularidade de manuten-
ções, mas também a forma como o usuário o 
utiliza. Aqui listamos algumas recomendações 
básicas que todos os condôminos devem saber 
para poder fazer o melhor uso deste equipa-
mento essencial e evitar acidentes:

1) Crianças menores de 10 anos não devem 
andar sozinhas, apenas acompanhadas por um 
responsável, tampouco deve-se permitir que 
brinquem com o elevador. 
2) O usuário que está dentro nunca deve sair 
do elevador se ele parar entre um andar e ou-
tro. 
3) O mesmo serve para quem está entrando: 
não se deve entrar um elevador que esteja 

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

com um degrau em relação ao piso. Desnive-
lamento entre andares é sempre sinal de que 
algo está errado.
4) Todo elevador deve possuir dentro dele o 
número da empresa que presta manutenções, 
possuir botão de emergência funcionante e 
um interfone que se comunique com a porta-
ria (presencial ou remota).
5) Fumar é terminantemente proibido dentro 
dos elevadores.
6) Em caso de incêndio no prédio, jamais de-
vem ser utilizados os elevadores. A evacuação 
deve ser feita pelas escadas. 
7) Se o seu elevador possui uma porta pivo-
tante (abre para fora no eixo vertical), aguarde 
que ele esteja completamente parado no an-
dar para poder abri-la. 
8) Ao realizar a limpeza do hall, deve-se ter o 
máximo cuidado para não despejar água no 
elevador ou seu fosso, o que pode ocasionar 
danos a componentes. 
9) O mau hábito que alguns usuários possuem 
de deixar objetos prendendo a porta do ele-
vador para segurá-lo no andar desregula com-
ponentes, quebra peças e pode provocar aci-
dentes.
10) A lotação máxima de passageiros e limite 
máximo de peso não devem ser desrespeita-
dos em nenhuma hipótese.

Atenção: caso algum morador, funcionário 
ou visitante do condomínio fique preso no ele-
vador, o síndico não deve tentar ele mesmo ou 
permitir que qualquer outra pessoa desabili-
tada tente fazer o resgate. Esse procedimento 
só deve ser feito por uma equipe de empre-
sa especializada que presta manutenções em 
elevadores ou pelo Corpo de Bombeiros. Qual-
quer imperícia neste momento pode significar 
graves prejuízos, acarretando também risco de 
vida ao passageiro e a quem tenta resgatá-lo.
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Síndico também ri!

PATINHOS
O que o pato disse para a pata?
R.: Vem Quá!

ALÔ?
Porque o menino estava falando no telefone 
deitado?
R.: Para não cair a ligação;

PACIENTE SUMIDINHO...
A enfermeira diz ao médico:
– Tem um homem invisível na sala de espera.
O médico responde:
– Diga a ele que não posso vê-lo agora.

AMÉM
Qual é a fórmula da água benta?
R.: H Deus O!

PINTINHO
Era uma vez um pintinho que se chama Relam. 
Toda vez que chovia, relam piava!

FUMIGA
Duas formigas japonesas se encontraram e 
pararam para conversar:
- Oi, qual seu nome?
- Fu.
- Fu o que?
- Fu Miga!

O PINTINHO E A MÃE
O que o pintinho falou para a mãe dele?
R.: Oi mãe!

LOVE IS ON THE AIR
O que o tijolo falou para o outro?
R.: Há um ciumento entre nós. (Cimento)

FUJÃO!
No zoológico, um canguru vivia fugindo do 
cercado. Os tratadores sabiam que ele pulava 
alto e construíram uma cerca de 3 metros. 
Não adiantou, porque o canguru sempre fugia. 
Então, ergueram uma cerca de 6 metros. E ele 
saiu de novo.
Quando a cerca já estava com 12 metros, o 
camelo do cercado vizinho perguntou ao can-
guru:
– Até que altura você acha que eles vão?
O canguru respondeu:
– Mais de 300, a menos que alguém tranque o 
portão à noite.

TROLLEI!
Na manhã de seu aniversário, uma mulher 
disse ao marido:
- Sonhei que você me dava um colar de dia-
mantes. O que acha que isso significa?
- Talvez você descubra hoje à noite - respondeu 
ele.
Naquela noite, o homem chegou em casa com 
um pequeno pacote e o entregou à mulher. Ela 
rasgou o papel de embrulho, ansiosa, e encon-
trou um livro: O significado dos sonhos.

ACORDA AÍ
O diretor da empresa pergunta ao novo fun-
cionário:
– O contador já lhe disse qual é sua tarefa?
– Sim. Acordá-lo quando eu perceber que o 
senhor está vindo.

PIADINHAS ESCOLARES
Porque o jacaré tirou o filho da escola?
R.: Porque ele réptil de ano.

ALÔ DEUS?!
O condenado à morte esperava a hora da ex-
ecução, quando chegou o padre:
- Meu filho, vim trazer a palavra de Deus para 
você.
- Perda de tempo, seu padre. Daqui a pouco 
vou falar com Ele, pessoalmente. Algum reca-
do?

TRAZ O SHAMPOO!
Manuel está tomando banho, e grita para 
Maria lhe trazer um shampoo. Ela leva a em-
balagem, mas logo em seguida, ele grita nova-
mente:
- Ô Maria, me traz outro shampoo.
- Mas eu já te dei um agorinha mesmo, 
homem!
- É que aqui está dizendo que é para cabelos 
secos, e eu já molhei os meus.

APP DE CARROS!
Qual a cidade brasileira que não tem táxi?
R.: Uberlândia.

REQUENTADO
Um rapaz vai à padaria e pergunta se o salgado 
era de hoje.
- Não, é de ontem.
- E como faço pra comer o de hoje?
- Volte amanhã!

ALÔ BATMAN?
Porque o Batman colocou o bat-móvel no se-
guro?
R.: Porque ele tem medo que Robin! (Roubem)
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Calçadas: de quem é a responsabilidade?
De acordo com o Código 

de Trânsito Brasileiro (CTB) 
calçada é a parte da via, 
normalmente segregada 
e em nível diferente, não 
destinada à circulação de 
veículos, reservada ao trân-
sito de pedestres e, quando 
possível, à implantação de 
mobiliário urbano, sinali-
zação, vegetação e outros 
fins. A manutenção predial 
deve incluir, também, a 
conservação desta impor-
tante estrutura que se des-
tina ao uso não apenas dos 
condôminos, mas de todos, 
pois faz parte do passeio 
público. 

Preservar as condições 
da calçada significa garantir 
um direito assegurado pela 
Constituição Federal, que 
em seu artigo 5º, inciso XV, 
garante o direito de ir e vir. 
Caminhar é uma das manei-
ras de se locomover e, em 
tempos atuais nos quais há 
todo um incentivo a meios 
mais sustentáveis de mobi-
lidade urbana, a integridade 
das vias de passeio deve ser 
preservada para que o livre 
caminhar seja viabilizado. 

RESPONSABILIDADE
Quem é responsável pela 

manutenção das calçadas? 
Não existe uma resposta 
única para todas as cidades, 
mas na maioria dos casos é o 
imóvel no qual ela está situ-

ada. Conforme o que dispõe 
a Lei Federal nº 10.257/2001 
(Estatuto da Cidade), as es-
pecificidades do passeio 
são definidas, via de regra, 
pelas leis municipais, pois 
concerne à matéria do Pla-
no Diretor. É fundamental, 
portanto, que se conheça o 
Código de Obras e Código de 
Posturas, bem como as nor-
mas de uso e ocupação do 
solo da cidade em que está 
localizado o condomínio.

Dessa forma, a ideia de 
que o patrimônio só come-
ça de fato “da porta para 
dentro” não é totalmente 
válida. Além disso, afora as 
questões relacionadas à se-
gurança e mobilidade urba-
na, é importante salientar 
que uma calçada bem cuida-
da e esteticamente planeja-
da pode ser um belo cartão 
de visitas que agrega valor 
ao prédio. De mesmo modo, 
o oposto também se con-
firma: calçadas irregulares, 
esburacadas, sujas, com ve-
getação crescendo de forma 
errática podem desvalorizar 
o imóvel e transmitir uma 
imagem de desleixo. 

PRESERVAÇÃO
Antes de promover re-

formas e manutenções na 
calçada, é fundamental que 
se tenha conhecimento an-
tes do que dispõe o Plano 
Diretor de desenvolvimen-

to e planejamento urbano 
do município onde está o 
condomínio, pois algumas 
cidades possuem particula-
ridades e essas devem ser 
respeitadas, sob o risco de 
pagamento de multa caso 
normas não sejam obedeci-
das. De modo geral, segue-
-se um padrão: calçadas com 
mais de 2 metros de largu-
ras são divididas em 3 faixas 
e nessas há a distribuição de 
diferentes elementos. 

A faixa mais próxima ao 
imóvel é chamada “faixa de 
acesso”, nela é permitido 
haver vegetação, placas de 

sinalização, toldos. No meio 
fica a “faixa livre” que, por 
ser destinada à livre circula-
ção de pedestres e pessoas 
com deficiência, ela deve ser 
a mais larga (1,20 metros), 
piso liso e sem falhas, sem 
nenhum tipo de obstáculo. 
Por fim, a faixa mais distan-
te do imóvel e, portanto, 
mais perto da rua, é a “faixa 
de serviço”. Nesta deve ser 
construídas as rampas de 
acesso seguindo normas da 
ABNT, instalação de postes, 
lixeiras, hidrantes e sinaliza-
ções de trânsito. Se o con-
domínio se localiza em um 

cruzamento de vias, deve-se 
observar que as esquinas 
devem ficar desobstruídas, 
sem qualquer obstáculo, a 
fim de garantir total visibili-
dade para os pedestres. 

Por fim, é válido men-
cionar que, assim como em 
qualquer outra obra do con-
domínio, é muito importante 
fazer as devidas adequações 
do projeto à Lei 10.098, a 
Lei da Acessibilidade, garan-
tindo assim conformidade à 
legislação vigente e propor-
cionando maior segurança 
às pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida.

manutenção

Muitas foram as lições 
trazidas pelo ano de 2020 
e a pandemia de Covid-19, 
mas se tem algo que o perí-
odo de quarentena ensinou 
aos brasileiros é que não há 
lugar mais importante que 
o local onde se vive. É nele 
em que as pessoas passam 
grande parte do tempo, 
descansando ou até mesmo 
trabalhando, e é essencial 
que ele seja um ambiente 
de paz e sossego. Para tan-
to, o silêncio é fundamental. 

Em contrapartida, o ba-
rulho é justamente uma das 
principais queixas de quem 
habita em condomínios re-
sidenciais, seja daquele pro-
duzido pelos vizinhos ou por 
funcionários do próprio pré-

dio. O síndico profissional Jú-
lio César Guimarães, atuante 
em quatro condomínios resi-
denciais verticais na região de 
Barueri (SP), relata que essa 
foi uma questão sensível es-
pecialmente no ano passado, 
a qual buscou contornar com 
diplomacia. 

“Um desafio é a questão 
da vizinhança, pois com vários 
condôminos em quarentena 
em suas casas a questão do 
barulho se tornou um agra-
vante maior. Nesse sentido, in-
tensificamos as campanhas de 
bom senso para que não haja 
barulhos após as 22 horas, nas 
quais foi instruído aos mora-
dores colocar feltros nos pés 
de mesas e cadeiras, evitar 
deixar cair objetos no chão, 

colocar tapetes pela casa para 
diminuir o barulho de passos”, 
comenta o síndico Júlio. 

COIBIR EXCESSOS
A administração deve es-

tar atenta às reclamações e 
coibir excessos, pois os ruídos 
– além de desagradáveis na 
rotina e causadores de con-
flitos de convivência entre 
condôminos – podem trazer 
prejuízos à saúde em longo 
prazo. Isso porque a poluição 
sonora é comprovada cien-
tificamente um estímulo es-
tressante que acarreta danos 
não apenas aos ouvidos, mas 
também está relacionada à 
hipertensão arterial e distúr-
bios psiquiátricos. 

Estudos demonstram que 

as células do aparelho auditi-
vo começam a morrer quan-
do um indivíduo se submete a 
períodos prolongados de sons 
a partir de 85 decibéis, o que 
equivale ao ruído de um liqui-
dificador ligado. É importante 
destacar que essa perda ce-
lular é irreversível. Contudo, 
antes mesmo de atingir esse 
patamar, o barulho é capaz 
de provocar efeitos nocivos 
no organismo.

Com 60 decibéis, o que 
equivale ao som de uma con-
versação em um tom um pou-
co mais elevado, o corpo hu-
mano já começa a sofrer com 
mecanismos estressores. Isso 
não seria um problema se 
fosse um momento isolado. 
A questão se torna preocu-

pante quando o barulho 
passa a ser uma constante 
no cotidiano das pessoas. A 
repetição e o prolongamen-
to da exposição aos ruídos é 
o que provoca malefícios à 
saúde. 

Partindo desses estímu-
los, o organismo passa a 
“responder” à situação de 
estresse, interpretando o 
contexto como um ambien-
te de perigo e, dessa forma, 
alguns sintomas podem ser 
percebidos: dificuldade de 
concentração e memória, 
fadiga, irritabilidade, ansie-
dade, insônia, alterações 
na pressão arterial. Assim, 
zelar por um condomínio 
silencioso é também uma 
questão de saúde. 

Saiba como a poluição sonora é nociva à sua saúde


