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

Sem brincar com fogo
O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) é um documento utilizado para comprovar a estabilidade e 

segurança dos edifícios em casos de incêndio, obtido após aprovação de projeto e vistoria realizada pelo Corpo de 
Bombeiros do Estado de São Paulo. A obtenção do AVCB é imprescindível à regularização de qualquer tipo de sede 

física, sendo o meio pelo qual o Corpo de Bombeiros atesta aos órgãos públicos estatais e municipais a segurança do 
estabelecimento, e permite assim, a circulação regular de pessoas e bens dentro das edificações
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Ordinária ou extraordinárária?
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Os cinco tipos de revestimentos para piscina
Em se tratando do 
assunto “piscinas”, há 
no mercado diferentes 
materiais disponíveis 
para revesti-las. A 
escolha deve considerar 
não apenas o custo 
do investimento, mas 
também as expectativas 
estéticas que se almeja 
com o projeto.

Combater
o assédio 
moral é

fundamental
Página 7



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.

A existência do síndico não é 
uma opção para o condomínio, 
ela é uma exigência. Você sabia 
disso? Sim, a legislação brasi-
leira obriga todo condomínio 
a possuir um cargo de síndico, 
mesmo aqueles que contam 
com a assessoria de uma admi-
nistradora de condomínios. Is-
so está previsto no Código Civil 
o qual exige que todo condomí-
nio edilício possua Convenção, 
regimento interno e realize as-
sembleia geral ordinária para 
eleição de síndico. 

De acordo com o artigo 
1.347 do Código Civil, a pessoa 
escolhida deve atender a alguns 
critérios e ocupará o cargo de 
síndico por um prazo não supe-
rior a dois anos, podendo esse 
mandato ser renovado, sem res-
trições ao número de reeleições 
desde que haja a anuência dos 
moradores. 

Já que nos primeiros meses 
do ano muitos condomínios se 
preparam para realizar novos 
pleitos para renovar os man-
datos de seus administradores, 
aproveitamos para lançar nesta 
edição de fevereiro uma pergun-
ta: em uma eleição de síndico, 
você sabe quem pode votar e 
quem pode ser votado? Essa é 
uma dúvida relativamente co-
mum e que deve ser analisada 
com bastante cautela.  

Imagine um síndico ser elei-
to com um quórum de morado-
res que não têm direito legal ao 
voto? Ou, ainda, imagine o pró-
prio síndico chegar a ser eleito 
estando ele próprio em uma si-
tuação irregular? Ambas as situ-
ações podem ser contestadas e 
a eleição ser anulada, o que virá 
a se tornar uma dor de cabeça. 
Portanto, o ideal é conhecer as 
regras do jogo antes de jogá-lo. 

Veja em matéria especial desta 
edição.

Neste mês de fevereiro tra-
zemos uma pauta que tem sido 
motivo de algumas polêmicas 
em condomínios pelo Brasil: a 
obediência aos protocolos de 
prevenção à contaminação do 
coronavírus. Sabemos que após 
tantos meses de pandemia, 
houve uma tendência geral de 
relaxamento da população em 
relação aos cuidados, mas ain-
da não é o momento de baixar 
a guarda nessa luta, pois a bata-
lha contra a Covid-19 ainda não 
terminou. 

O país segue enfrentando, 
neste início de ano, altos índices 
de infecções e batendo novos 
recordes de óbitos, o que refor-
ça a necessidade de seguir os 
protocolos de segurança. Assim, 
cabe ao condomínio fazer valer 
tais regras, como o uso obriga-

tório de máscara e evitar aglo-
merações nas áreas comuns. 
Abordamos esse tema em nosso 
artigo de Cotidiano. 

Seguimos com nossa missão 
de informar. Desejamos a todos 
os nossos leitores uma excelen-
te leitura! 

A convivência condominial em pauta

        98163.0029
           3234.0381

www.jornaldosindico.com.br

baixadasantista@
jornaldosindico.com.br

Diretor Honorário
Mário Albino da Mata

Gerente de Marketing
Miliná P J da Mata

Assessoria Jurídica
Dr. Paulo Ferraz de Arruda Jr.

Redação e Editoração
Célio Ricardo Silva da Costa 

Comunicação - ME
Célio Costa - Mtb. 66.890

Departamento de Criação
 João Magá

Calaboradores
Jornalista Cecília Lima

Impressão
Mar Mar Gráfica e Editora Ltda

CNPJ 02.903.330/0001-12

M.A. ARTE & COMUNICAÇÃO
é autorizada pela

Publik Editora Ltda
para uso da marca

Arcaju/SE - 79 3262.3520
roberto@jornaldosindico.com.br

Araraquara/SP - 16 996.34371
7.000 Exemplares

edilasio@jornaldosindico.com.br

Baixada Santista/SP - 13 3251.7906
13.500 Exemplares

baixadasantista@jornaldosindico.com.br

Belo Horizonte/MG - 31 3337.6030
17.500 Exemplares

belohorizonte@jornaldosindico.com.br

Campinas/SP - 19 3233.1652
8.000 Exemplares

campinas@jornaldosindico.com.br

Curitiba/PR - 41 3029.9802
8.000 Exemplares

curitiba@jornaldosindico.com.br

Fortaleza/CE - 85 3214-4972
6.000 Exemplares

fortaleza@jornaldosindico.com.br

Niterói/RJ - 21 2622.5312
5.000 Exemplares

niteroi@jornaldosindico.com.br

Recife/PE - 81 3053.9894
10.000 Exemplares

recife@jornaldosindico.com.br

Rio de Janeiro/RJ - 21 2210.2902
20.000 Exemplares

riodejaneiro@jornaldosindico.com.br

Salvador/BA - 71 0000.0000
8.000 Exemplares

salvador@jornaldosindico.com.br

São Paulo/SP - 11 5572.5250
20.000 Exemplares

livia@jornaldosindico.com.br

BAIXADA SANTISTA

Publicação Mensal Gratuita
Circulação em Santos,

São Vicente, Praia Grande,
Guarujá, Bertioga e Cubatão

fevereiro - 2021
www.jornaldosindico.com.br/baixadasantista

Página 2

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.

Imagine um
síndico ser eleito 

com um quórum de 
moradores que não 

têm direito legal 
ao voto? Ou, ainda, 
imagine o próprio 

síndico chegar a 
ser eleito estando 

ele próprio em uma 
situação irregular? 
Ambas as situações 

podem ser contestadas 
e a eleição ser anulada

“
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Indicadores Econômicos jurisprudência
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JAN/21
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

Ao adentrar o universo 
dos condomínios, é comum 
nos depararmos com uma 
gama de novas palavras e 
expressões que permeiam as 
práticas que dizem respeito 
à rotina desses espaços. Bus-
car entender e diferenciar os 
significados de alguns termos 
pode ajudar na familiariza-
ção com toda a burocracia 
que envolve a gestão condo-
minial e, por consequência, 
contribuir para uma adminis-
tração mais segura. 

Você sabe qual o significa-
do de “ordinário” e “extraor-
dinário”? A primeira palavra, 
no linguajar comum, significa 
algo banal e é usada às vezes 
até em tom pejorativo. Já a se-
gunda palavra, por outro lado, 
tem um valor positivo, de algo 
excepcional. No contexto da 
administração dos condomí-
nios, o sentido desses termos 
é um pouco distinto e mere-
ce uma análise, pois há uma 
imensa quantidade de síndi-
cos que confundem seus sig-

nificados. 
Ordinário pode ser consi-

derado tudo aquilo que é fixo 
e previsível. Assim, temos, 
portanto, as “despesas ordiná-
rias”, bem como a “assembleia 
ordinária”. Primeiramente, as 
despesas tidas como ordiná-
rias são aquelas que contem-
plam custos previstos todos os 
meses (despesas de custeio), 
tais como manutenção dos 
elevadores, funcionários, con-
sumo de água, luz, internet, 
fundo de reserva, seguros, in-
sumos de higienização de áre-
as comuns, administradora, 
tributos, ou seja, tudo o que 
for de valor fixo relacionado à 
manutenção e administração 
do condomínio. 

De igual modo, “assem-
bleia ordinária” segue a mes-
ma lógica: tem data estabele-
cida pela convenção para ser 
realizada, é prevista por lei, 
ou seja, é um evento fixo. Essa 
reunião anual geralmente é 
utilizada para três finalidades: 
deve aprovar o novo orçamen-

to do condomínio, as contas 
do exercício anterior e nela 
pode-se eleger o novo síndico 
e conselho fiscal. Se o síndico 
não convocar a assembleia, 
um quarto dos condôminos 
pode convocar. 

Em contrapartida, a pala-
vra “extraordinária” remete a 
tudo que está fora das previ-
sões. 

 As “despesas extraordiná-
rias” são, portanto, aquelas 
com as quais não contamos 
todos os meses, não compõe 
os gastos de custeio para con-
servar o condomínio, mas que 
eventualmente precisam ser 
feitas, seja por uma questão 

sas extraordinárias. 
As “assembleias extraordi-

nárias” servem para abordar 
junto à comunidade de mo-
radores temas diversos (que 
podem ser inclusive aqueles já 
contemplados na assembleia 
ordinária). Isto é, de acordo 
com que forem surgindo no-
vas pautas, reuniões extras 
podem ser convocadas. Por 
exemplo: apresentar projetos 
de reformas ou aquisições, 
discutir conflitos internos, etc. 
Essas assembleias, ao con-
trário das ordinárias, não são 
obrigatórias por lei, nem têm 
data fixada, ocorrem apenas 
se houver demanda.

de segurança ou por interesse 
em investir em alguma benfei-
toria no patrimônio. 

Consertos em sistemas 
hidráulicos e elétricos, repa-
ros em equipamentos como 
geradores ou bombas d’água, 
obras de reformas em áreas 
comuns, aquisição de equipa-
mentos, contratação de algum 
profissional, investimentos na 
área de lazer ou serviços. To-
dos esses são exemplos de ati-
vidades que podem surgir ao 
longo do ano gerando despe-
sas que não foram inicialmen-
te calculadas no orçamento 
ordinário do condomínio, sen-
do então chamadas de despe-

“Ordinária” e “Extraordinária”: o que essas 
palavras significam no universo condominial?
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solidariedade

O Fevereiro Roxo é uma campa-
nha que tem por objetivo promover 
e incentivar o diagnóstico precoce de 
três doenças: Lúpus, Alzheimer e Fi-
bromialgia.

Seu fim é permitir que os pacientes 
tenham mais qualidade de vida mes-
mo ao conviver com alguma dessas 
condições. Dessa forma, quanto mais 
ágil for o exame e diagnostico e tão 
logo se inicie o tratamento, maiores 
são as chances de retardar o avanço 
da doença.

Alzheimer: família é crucial para a 
promoção do bem-estar do paciente

O Alzheimer atinge de forma geral 
os mais idosos. Por isso, o seu quadro 
clínico muitas vezes é confundido com 
sintomas normais da idade e assim, 
é posta como uma doença de difícil 
diagnóstico.

No entanto, é preciso ficar atento, 
pois pode surgir também de forma 
precipitada, ainda mais se já houver 
pessoas com o quadro na família.

Os principais sintomas:
- falta de coerência na fala;
- perda da memória recente.

Ou seja, o paciente lembra de fatos 
passados mas não lembra de coisas 
que ocorreram recentemente.

Sobre a doença:
A doença de Alzheimer evolui de 

forma lenta e gradual, assim, cada vez 
mais regiões do cérebro são afetadas. 

Saiba o que é o Fevereiro Roxo

Entretanto, é possível tratar com tera-
pia e medicamento e, assim, retardar 
os efeitos mais graves, principalmente 
quando o diagnóstico se dá ainda no 
estágio inicial.

Dessa forma, quem tem idosos ou 
pessoas de meia-idade na família deve 
ficar atento aos fatores abaixo:
- Confusão com horário e dia da sema-
na;

- Desorientação em lugares conheci-
dos;
- Problemas de linguagem;
- Esquecer-se muitas vezes das pala-
vras;
- Esquecimento de fatos recentes – 
por exemplo, não saber em que data 
ou estação do ano está;
- Ter dificuldades para manter uma 
conversa e não manter uma linha de 
raciocínio;
- Esquecer-se do local onde guardou 
um objeto e não ser capaz de fazer o 
processo mental para se lembrar de 
onde deixou;
- Esquecer-se de fatos recentes, como 
o que almoçou ou o que tomou no 
café da manhã.

O Alzheimer ainda não tem cura, 
mas possui um tratamento, e quanto 
antes o paciente obtiver o diagnóstico, 
maiores as chances de retardar o anda-
mento da doença e de promover me-
lhor qualidade de vida para o paciente.

Lúpus é uma doença inflamatória onde o sistema imunológico ataca os tecidos sau-
dáveis do organismo, dessa forma, afeta as articulações, pele, rins, cérebro e outros 
órgãos, causando febre, fadiga e dor nas articulações.

Para identificar o risco da doença, veja os seguintes sintomas:
Feridas na boca; Ansiedade; Rigidez muscular e inchaços; Confusão mental; Perda 

de memória; Vermelhidão na face sobre as bochechas e na ponta do nariz; Lesões na 
pele que surgem ou pioram quando expostas ao sol; Fadiga; Febre; Dor nas articula-
ções; Dificuldade para respirar; Dor no peito ao inspirar profundamente; Sensibilidade 
à luz solar;  Dor de cabeça; Queda de cabelo; Desconforto geral; Mal-estar.

É considerada uma doença autoimune, uma vez que ocorre quando o próprio sis-
tema imunológico ataca tecidos saudáveis do corpo, tratando-os como invasores ex-
ternos.

Diagnóstico:
O diagnóstico costuma não ser fácil por que os sintomas podem variar de um pa-

ciente para o outro, podendo até ser confundido com outras doenças que possuem 
sintomas quase iguais. Por isso, o ideal é que se relate todos os sintomas ao médico e 
que se faça a série de exames possíveis para a identificar a doença.

Dessa forma, que podemos afirmar é que, apesar de ser uma doença crônica, o 
tratamento adequado é vital para mantê-la sob controle – e preservar a qualidade de 
vida do paciente – desse modo, reduzindo os sintomas, que muitas vezes podem ser 
dolorosos.

A fibromialgia é uma doença reumatológica que afeta no geral mulheres na faixa 
de idade de 30 a 60 anos. Mas não se engane, a síndrome pode surgir de forma pre-
matura, inclusive na infância e na adolescência. Além disso, é necessário lembrar que 
a doença é hereditária.

Dessa forma, para identificar a doença é preciso prestar atenção aos seguintes sin-
tomas:

Dor constante por todo o corpo; Dor intensa ao toque; Cansaço frequente;
Distúrbios do sono; Rigidez muscular; Problemas de memória e concentração.
Como todos os sinais acima são problemas mais gerais e comuns, se acredita que 

o diagnóstico não aconteça de forma rápida, porque muitas vezes ele é subnotificado.
As dores da fibromialgia são constantes e costumam durar cerca de três meses a 

cada vez. Sua principal característica é uma dor muscular crônica e geral que acompa-
nha outros sintomas, como por exemplo, fadiga, alterações de sono, memória e humor.

Assim como as doenças anteriores, de forma infeliz a fibromialgia não tem cura e 
a medicina pouco evoluiu em estudos que a entendem de forma completa no corpo 
humano.

No entanto, com o diagnóstico correto e no tempo certo, pode-se apontar o tra-
tamento mais adequado, que envolve tanto o uso de medicação quanto a prática de 
terapias alternativas, a exemplo de fisioterapia e acupuntura.

Sendo assim, é possível que o paciente tenha uma grande melhora na qualidade de 
vida e possa viver normalmente, sem dores.

Lúpus e fibromialgia: conheça melhor
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ADMINISTRADORAS DE CONDOMÍNIO
O auxílio de uma administradora de condomínios pode 

ser de grande ajuda na hora de organizar toda a burocracia 
que envolve a gestão do condomínio. Para tanto, de acordo 
com a legislação brasileira, não é obrigatória que sua con-
tratação passe previamente pela aprovação da assembleia, 
a não ser que a convenção do condomínio preveja isso como 
uma obrigatoriedade a ser votada. Entretanto, é sensato fa-
zer uma cotação entre empresas candidatas e apresentar 
aos condôminos para decidir por qual optar finalmente. 

Além do custo final, deve-se levar em consideração a 
carteira de serviços oferecidos e, dentre esses, optar pelo 
pacote que melhor atende às necessidades do condomínio. 
Essa assessoria geralmente é dividida entre serviços essen-
ciais e auxiliares. Os primeiros incluem assessoria contábil e 
toda a gestão de finanças (prestação de contas, pagamento 
de funcionários, encargos), emissão de boletos e cobrança 
dos inadimplentes. Já os serviços auxiliares, os quais podem 
ser solicitados separadamente, são diversos: desde arquiva-
mento de documentos a serviços gerais de manutenções, 
assessoria jurídica, secretariado para realizações de assem-
bleias, fornecimento de aplicativos e outras soluções tecno-
lógicas.

CRIANÇAS MONITORADAS
É verdade que toda criança saudável é curiosa e cheia 

de energia e precisa brincar, porém também é razoável que 
existam regras dentro do condomínio para ordenar a convi-
vência entre todos e também garantir a própria segurança 
dos pequenos, que podem se ver em verdadeiras “enrasca-
das”, graças à própria “curiosidade”. Assim, a brincadeira in-
fantil deve obedecer a algumas normas para que tudo corra 
bem para todos. Pais e responsáveis devem ser orientados 
e cartazes em locais de uso comum são recomendados, ad-
vertindo das possíveis penalidades devido às infrações. 

A primeira regra é a lei do silêncio: este deve ser guar-
dado das 22h às 8h e os excessos de barulho e bagunça de-
vem ser combatidos mesmo na faixa de horário liberada. 
O condomínio deve exigir também a supervisão de adultos 
em locais que ofereçam riscos potenciais, como piscina, 
playground ou brinquedoteca, o uso deve ser obrigatoria-
mente supervisionado por um adulto responsável. Por fim, 
é importante estabelecer claramente quais lugares são es-
tritamente proibidos a crianças, a exemplo de coberturas, 
casa de máquinas, subsolos e locais insalubres. Esses locais 
perigosos devem ser sempre devidamente fechados para 
evitar acidentes.

Assembleias de condomínio

Todo início de ano é aquela 
correria, tendo contas a pa-
gar, escolas, férias, sol e praia, 
mas isso não significa que 
não devemos ficar atentos às 
assembleias de condomínio. 
Pelo contrário, não podemos 
deixar a correria de o dia a dia 
impedir de exercer o direito 
de participar das reuniões de 
condomínios. A importância 
é tanta que o legislador inse-
riu um capítulo específico no 
Código Civil para tratar desse 
assunto, na qual está disposto 
no artigo 1331 ao artigo 1356.    

Deste modo, as Assem-
bleias Ordinárias devem ocor-
rer 1 (uma) vez a cada 12 
(doze) meses, devendo obede-
cer aos critérios objetivos esti-
pulados no Código Civil e nas 
Convenções Condominiais. 

O Código Civil prevê no ar-
tigo 1348 que a competência 
para convocar Assembleia é 
do síndico, em que este será 
eleito conforme especifica o 
artigo 1347, na qual convo-
cará a massa condominial na 
forma prevista na Convenção, 
sendo uma vez por ano, con-
forme dispõe o art. 1350 a se-
guir:  

“Convocará o síndico, anu-
almente, reunião da assem-
bléia dos condôminos, na for-
ma prevista na convenção, a 
fim de aprovar o orçamento 
das despesas, as contribuições 
dos condôminos e a prestação 
de contas, e eventualmente 
eleger-lhe o substituto e alte-
rar o regimento interno.”

A não observância do sín-

dico em convocar assembleia, 
no período estabelecido pelo 
Código Civil, dará direito aos 
condôminos em fazê-la, desde 
que reunidos em ¼ da massa 
condominial.

Além das Assembleias Or-
dinárias, os condôminos po-
derão também reunir-se em 
Assembleias Extraordinárias, 
previstas no artigo 1355 do 
Código Civil que, diferente-
mente das ordinárias, pode-
rão ocorrer a qualquer tempo 
para discutir assuntos extraor-
dinários não compatíveis com 
os constantes no artigo 1350 
do Código Civil.   

O fruto das deliberações 
será transcrito em livro pró-
prio, sendo elaborada a Ata 
que seguirá a todos os con-
dôminos, assinada pelo Pre-
sidente e Secretário (a) da 
mesa, com o objetivo de cien-
tificar os ausentes das medi-
das aprovadas e discutidas na 
aludida reunião. Vale ressaltar 
que as matérias deliberadas 
em assembleia, desde que res-
peitados os requisitos de vali-
dade de emissão do edital e o 
quórum específico para as de-
liberações, não cabe recurso. 

Porém, caso violar alguma 
norma, poderá o condômino 
que se sentir prejudicado in-
gressar no Poder Judiciário 
com a Ação de Nulidade da 
Assembleia ou de um item es-
pecífico. 

As convocações mais usu-
ais são feitas pelo síndico, por 
este ser guardião da conven-
ção, tem o dever de cumprir 

*Dra. Ana Cristina Borges de Freitas Nunes

todos os requisitos de validade 
para convocação das assem-
bleias. Na inércia do síndico 
e não sendo convocado por 
¼ dos condôminos, qualquer 
condômino poderá requerer 
em juízo a aplicabilidade do 
artigo 1350 do Código Civil, § 
2°, a saber: 

“§ 2. Se a assembleia não 
se reunir, o juiz decidirá, a re-
querimento de qualquer con-
dômino”.

 Ambas as modalidades de 
assembleias deverão obede-
cer aos preceitos estatuídos no 
Código Civil dos artigos 1350 a 
1355, bem como a forma de 
convocação e publicidade do 
edital, observando-se o tem-
po de expedição do edital, o 
horário de realização e o local 
da assembleia, sob pena de 
ser declarada nula e ocorrer à 
perda dos efeitos. 

 Fique atento, mesmo em 
tempos de Pandemia gerado 
pela COVID-19 não podemos 
deixar de obedecer à legisla-
ção nos Condomínios. 

*Dra. Ana Cristina Borges 
de Freitas Nunes - Graduada 
em Direito
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Condomínio deve 
cobrar cumprimento a 
protocolos anti-Covid

Área de lazer: 
cinco revestimentos

para piscinas
As piscinas são atrativos 

de lazer para os prédios re-
sidenciais e seus morado-
res, os quais buscam cada 
vez mais formas de obter 
serviços e diversão sem 
precisar sair de seus con-
domínios. Nessa perspecti-
va, muito tem-se investido 
nas áreas de lazer de novos 
empreendimentos, com o 
lançamento de verdadei-
ros “condomínios clubes”, 
porém nota-se que prédios 
mais antigos também es-
tão se movimentando no 
sentido de repaginar suas 
áreas de lazer agregando 
maior valor aos imóveis. 

Em se tratando do as-
sunto “piscinas”, há no mer-
cado diferentes materiais 
disponíveis para revesti-las. 
A escolha deve considerar 
não apenas o custo do in-
vestimento, mas também as 
expectativas estéticas que 
se almeja para o projeto e 
também questões técnicas 
como a média de usuários, 
considerar a quantidade de 
exposição solar, a vida útil, 
indicações para instalação 
e outras questões. Por isso, 
a assessoria de um profis-
sional habilitado (arquiteto 
ou engenheiro responsável 
pela obra) é fundamental 
para conceber novos pro-
jetos de reformas. Conheça 
a seguir características de 5 
tipos de revestimentos para 
piscinas. 

Cerâmicos – têm como 
ótima vantagem a baixa 
probabilidade de desen-
volverem fungos por não 
acumularem tanta sujeira e 
por isso são bastante utili-
zados em piscinas públicas. 
Além disso, são bastante 
resistentes à agressão quí-
mica dos produtos usados 
na sanitização da água, 
conseguindo preservar as 
características originais 
por mais tempo. As cerâ-
micas podem ter diversos 
acabamentos, texturas, ta-
manhos e cores, sendo um 
revestimento bastante ver-
sátil. Este é considerado o 
melhor custo-benefício por 
ter alta durabilidade e re-
sistência, apresentando um 
valor relativamente baixo. 

Azulejos – esses apre-
sentam um custo menor 
que os cerâmicos, mas re-
quer maior esforço na ma-

cotidiano

De acordo com o IBGE, 
o BraEm janeiro de 2021, o 
Brasil ultrapassou o triste 
marco de mais de 200 mil 
óbitos por Covid-19. En-
quanto o plano de vacina-
ção em massa não é viabi-
lizado, o número de casos e 
de mortes cresce, e a única 
maneira de conter a disse-
minação do coronavírus no 
país é mantendo as medi-
das preventivas em espaços 
públicos, as quais incluem, 
basicamente, uso de másca-
ra facial, distanciamento e 
higienização das mãos. 

Embora tais protocolos 
sejam sabidamente obriga-
tórios em todos os edifícios 
que contem com circulação 
de pessoas, alguns condomí-
nios enfrentam dificuldades 
para fazer as regras de pre-
venção serem cumpridas. 
Não obstante o fato de atu-
almente o Brasil apresentar 
taxas alarmantes de conta-
minação e óbitos, muitas 
pessoas ainda ignoram, por 
exemplo, o uso da máscara 
em áreas comuns, acarretan-
do constrangimentos e con-
flitos entre 
moradores e 
também jun-
to à adminis-
tração. 

O pro-
fessor Dmi-
tri Bichara 
queixa-se da 
negl igência 
de vizinhos 
com os quais 
convive no 
bairro de 
Brisamar em 
João Pessoa 
(PB), no pré-
dio residen-
cial em que mora. “É muito 
comum ver moradores deso-
bedecendo o limite máximo 
de passageiros no elevador, 
além disso pessoas sem 
máscara são uma rotina, in-
clusive muitos visitantes, os 
quais deveriam ser orienta-
dos desde a portaria, mas 
não são”, relata. 

“Creio que deveria haver 
maior intervenção por parte 
do condomínio no sentido 
de fazer valer os protocolos 
de segurança, pois quem 
não os cumpre coloca em 
risco todos os demais. Eu 
me sinto particularmente 
incomodado com a conduta 
dessas pessoas”, reclama o 
professor. 

POSTURA
MAIS ATUANTE

O advogado Rodrigo Nu-
nes, atuante na área condo-
minial há 9 anos, afirma que 
o condômino está correto 
em crer que o condomínio 
deveria ter uma postura 
mais atuante neste caso, 
pois é justamente esta sua 
obrigação. 

“É importante ressaltar 
que a administração do con-
domínio é responsável não 
apenas por ‘impor’ as nor-
mas, mas também por fisca-
lizá-las. E devemos lembrar 
ainda que grande parte dos 
municípios brasileiros ainda 
estão sob vigência de decre-

tos locais que determinam 
regras para uso dos espaços 
públicos, incluindo condomí-
nios”, afirma Nunes. 

De acordo com o espe-
cialista, considerando que 
tais medidas são “novida-
des” na rotina dos prédios, 
é recomendável que o síndi-
co providencie a fixação de 
cartazes em locais visíveis, 
especialmente dentro dos 
elevadores, solicitando uso 
das máscaras e demais pro-
vidências, bem como avisan-
do das possíveis penalidades 
em caso de infrações. 

A aplicação de advertên-
cia e multa pode ser feita 
mediante registro de ima-
gens em circuito de câmeras 
ou mesmo de testemunhos. 
“É importante também que 
a comunidade condominial 
também cobre do síndico e 
da administração providên-
cias, pois às vezes o incô-
modo existe até com certa 
razão, mas se ele não é ma-
nifestado, nenhuma provi-
dência é tomada”, conclui o 
advogado.

nutenção pois tende a acu-
mular mais sujeira. O limo 
nos rejuntes deve ser es-
covado regularmente, caso 
contrário, a proliferação de 
algas e outros microrganis-
mos pode sair do controle 
com certa rapidez. A ins-
talação é fácil e similar ao 
assentamento de azulejos 
de uma área molhada qual-
quer, como banheiro ou 
cozinha, o que um pedreiro 
comum consegue aplicar. 

Pastilhas de vidro – este 
é um revestimento caro, 
mas que entrega um resul-
tado estético de alto pa-
drão, pois permite projetos 
com formatos ousados. O 
alto custo se deve inicial-
mente à instalação, a qual 
deve ser feita por mão de 
obra especializada, e de-
pois à manutenção, que 
pede constantes reposi-
ções de pastilhas, as quais 
se soltam com alguma fre-
quência. Em contrapartida, 
o vidro tem a vantagem 
da baixa aderência à mi-
cropartículas, diminuindo 
a impregnação de sujeira, 
assim a manutenção é sim-
plificada. 

Vinílico – este é uma 
“imitação” de outros re-
vestimentos. Consiste em 
uma espécie de “capa” viní-
lica que pode ter diferentes 
estampas, a depender do 
gosto do cliente, assumin-
do o aspecto de uma pisci-
na pastilhada, por exemplo. 
A base é feita de alvenaria 
e a instalação deve ser cui-
dadosa para evitar bolhas 
durante a colagem. A lim-
peza é facilitada, pois sem 
rejuntes não há acúmulo de 
sujeira. 

Fibra de vidro – este-
ticamente, este não é um 
dos modelos mais valori-
zados, não são vistas como 
as mais “bonitas”. Esta pis-
cina já vem montada pre-
viamente, basta encaixar 
a peça única no local onde 
foi feita a escavação com as 
dimensões apropriadas. A 
vantagem dela é que assim 
como a vinílica, não possui 
rejuntes e por isso o acú-
mulo de sujeira é menor, 
além de também apresen-
tarem alta durabilidade por 
serem feitas de um mix de 
resina, poliéster e vidro.
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legislação

Assédio moral é definido 
como toda e qualquer condu-
ta abusiva que atente, por sua 
repetição ou sistematização, 
contra a dignidade ou inte-
gridade física ou psíquica de 
uma pessoa, ameaçando seu 
emprego ou degradando o cli-
ma de trabalho. Atualmente, 
temas como esse vêm sendo 
muito debatidos pela socieda-
de e é uma obrigação do sín-
dico combater práticas abu-
sivas como essa dentro dos 
condomínios, seja ele como 
parte opressora da relação ou 
como testemunha conivente. 

Como identificar – Situa-
ções que envolvem precon-
ceito, imposição de cons-
trangimentos e humilhações, 
autoritarismo e até mesmo 
ameaças já devem soar o 
alarme de possíveis casos de 
assédio. O assédio está clara-

Abusos de poder: casos de assédio moral
devem ser combatidos no condomínio

Uma grande parte dos 
planos do ano passado preci-
saram ser adiados para 2021. 
Nesta lista está o investimen-
to em reformas e melhorias 
para sua casa e seu condo-
mínio. Assim, soluções foram 
criadas para que os serviços 
sejam retomados de forma 
segura e controlada, desde os 
primeiros meses do ano. Uma 
das ferramentas que ajudam 
a viabilizar as obras e serviços 
em seu condomínio é a CO-
VOPORATE. 

Essa plataforma de ges-
tão permite ao condomínio e 
a seus condôminos acompa-
nharem atualizações sobre o 
estado de saúde de prestado-
res de serviço, entregadores 
e funcionários, como portei-
ros, seguranças e equipe de 

Plataforma de gestão traz segurança
para as obras durante a pandemia

zeladoria, reduzindo o risco de 
transmissão de doenças.

Disponível nos formatos 
de aplicativo e site, o COVO-
PORATE combina informações 
de saúde fornecidas pelos pro-
fissionais com a temperatura 
corporal, resultado de testes 
de Covid e monitoramento do 
uso de EPIs (equipamentos de 
proteção individual), conforme 
estabelecido nos protocolos de 
biossegurança. 

Com esses dados, é possível 
tanto para a empresa contrata-
da quanto para os moradores 
e síndicos verificarem o status 
do prestador de serviço, garan-
tindo a entrada segura, tendo 
como base os protocolos de se-
gurança do Centro de Controle 
e Prevenção de Doenças dos Es-
tados Unidos (CDC).

Com um painel de contro-
le totalmente customizável, a 
IouTility disponibiliza a plata-
forma COVOPERATE de manei-
ra personalizada para facilitar 

o acesso às informações, de 
acordo com as necessidades de 
cada cliente. A COVOPORATE é 
a solução para realizar obras e 
serviços em sua casa e condo-

mente presente em práticas 
agressivas, tais como ignorar 
problemas de saúde dos fun-
cionários, agredir verbal ou fi-
sicamente, acusar o emprega-
do injustamente sem possuir 
provas da falta, constrangê-lo 
individual ou publicamente, 
atribuir tarefas que não com-
petem ao cargo dele ou sobre-
carrega-lo.

Deve-se ressaltar que o as-
sédio pode se manifestar tam-
bém em ocasiões mais sutis, 
mas que igualmente acarre-
tam prejuízos aos trabalhado-
res: vigiar excessivamente um 
funcionário, como, por exem-
plo, proceder revista de seus 
bens pessoais e revista íntima, 
espalhar rumores e boatos 
sobre o indivíduo, fazer acu-
sações sem provas, incentivar 
discórdia entre colegas de tra-
balho. É importante destacar 

que para configurar-se como 
assédio moral a prática deve 
ter um caráter repetitivo e não 
ser apenas um caso isolado. 

Os agentes envolvidos - 
Esse tipo de relação abusiva 
pode envolver pessoas em 
níveis hie-
rárquicos 
diferentes 
(do síndico 
para um 
funcioná-
rio qual-
quer ou 
do gerente 
do condo-
mínio para 
um subal-
terno, por 
exemplo), 
como também ser entre cole-
gas de trabalho. No contexto 
dos condomínios, há ainda os 
abusos cometidos por parte 

de moradores para com fun-
cionários em situações como 
solicitar que executem fun-
ções que não fazem parte do 
rol de atividades do cargo de-
les. 

Responsabilidade civil – 
Para se re-
alizar uma 
denúncia 
formal à 
Justiça do 
Trabalho, 
é neces-
sário ob-
viamente 
r e u n i r 
provas. Os 
s í n d i c o s 
podem ser 
responsa-

bilizados nos casos em que, 
mesmo tendo conhecimento 
das situações de assédio mo-
ral, não tomam nenhuma ati-

tude com o intuito de coibir ou 
contornar os comportamentos 
abusivos de moradores ou 
funcionários que estejam co-
metendo tais atos. 

Outra situação é a que o 
próprio síndico é quem come-
te o assédio e nesse caso, sen-
do provada sua má conduta, 
ele responderá por seus atos, 
arcando com os custos arbitra-
dos por um juiz, possivelmen-
te pagando uma indenização à 
parte lesada. É válido mencio-
nar que também em edifícios 
cujos funcionários são terceiri-
zados, mantêm-se os mesmos 
entendimentos sobre a con-
ceituação de assédio moral, 
de modo que o fato de o con-
domínio não ser diretamente 
o contratante do empregado 
não abre prerrogativas para 
que ele seja maltratado em 
seu ambiente de trabalho. 

mínio, sem deixar as metas e 
objetivos esperando o fim da 
pandemia. Solicite um orça-
mento pelo comercial@iouti-
lity.com.br.
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Acessibilidade: negligência pode 
acarretar problemas com a Justiça

seu condomínio

As áreas coletivas do con-
domínio servem ao bem co-
mum e como tal devem ser 
pensadas e projetadas para 
atender aos moradores e 
seus visitantes em suas mais 
diversas necessidades. Para 
tanto, é fundamental que a 
administração esteja pronta 
para executar o que diz a Lei 
nº 10.098, de 19 de dezem-
bro de 2000, a qual estabe-
lece normas gerais e critérios 
básicos para a promoção da 
acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida. 

A lei da acessibilidade al-
meja a supressão de barrei-
ras e de obstáculos nas vias 
e espaços públicos, no mobi-
liário urbano, na construção 
e reforma de edifícios e nos 
meios de transporte e de co-
municação. É importante res-

saltar que empreendimentos 
mais recentes, de modo geral, 
apresentam-se mais adapta-
dos àquilo que é preconizado 
pela legislação, muito embora 
não seja raro observar irre-
gularidades em prédios re-
sidenciais em vários estados 
brasileiros (sobretudo os de 
pequeno porte). 

Contudo, prédios mais an-
tigos, cuja edificação data de 
períodos anteriores à sanção 
da lei, apresentam com fre-
quência várias dissonâncias 
em relação ao disposto na 
lei: ausência de rampas e ele-
vadores, ausência de vagas 
especiais, falta de sinalização 
apropriada e de corrimãos, 
por exemplo. Esse fato acen-
de o alerta para a urgente 
necessidade de intervenções, 
caso contrário o condomínio 
pode ser penalizado. 

“Em primeiro lugar, é vá-
lido frisar que os critérios de 
acessibilidade são necessá-
rios para se obter os laudos 
de avaliação técnica de enge-
nharia e de Bombeiros. Assim, 
um prédio que não está adap-
tado muito provavelmente 
também está irregular com 
outros documentos também”, 
alerta a advogada Mércia de 
Costa Lins. 

Ela complementa que o 
condomínio e até mesmo a 
pessoa do síndico podem ser 
responsabilizados pelo não 
cumprimento à lei da acessi-
bilidade e consequências que 
possam advir disso. “Não se 
trata apenas de uma obriga-
ção protocolar, as adaptações 
devem ser feitas para garantir 
o direito de ir e vir das pesso-
as com segurança. Caso ocor-
ra um acidente em decorrên-

cia disso ou até mesmo se um 
morador sentir seu direito à 
mobilidade tolhido, o condo-
mínio pode vir a ser acionado 
na Justiça”, explica Lins. 

Foi o que ocorreu com o 
condomínio Edifício Dr. Cris-
pim, em Brasília, condenado 
em dezembro de 2020 a inde-
nizar um cadeirante que so-
freu queda na rampa que liga 
o estacionamento ao prédio. 
O autor da ação relatou que 
caiu de sua cadeira de rodas 
quando tentava acessar o sa-
guão. O acidente, de acordo 

com ele, provocou dores na 
região lombar e avarias em 
sua cadeira de rodas, argu-
mentando que a queda ocor-
reu por negligência e culpa do 
condomínio, uma vez que a 
rampa não atende aos crité-
rios normativos de acessibili-
dade. 

O juiz da 14ª Vara Cível de 
Brasília determinou pagamen-
to de indenização por danos 
morais e materiais por enten-
der que o local não atendia às 
prescrições técnicas previstas 
na ABNT em sua NBR 9050.
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Tel.:(13) 3227.2691 - Veja anúncio na página 3

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

PARA-RAIOS

MD ANTENAS
Tel.: (13) 3227.5951 - Veja anúncio na página 3

PORTÕES AUTOMÁTICOS

SULIVAN
Tel.: (13) 32227.5756 - Veja anúncio na página 8

ANTEC 
Tel.:(13) 2202.1721 - Veja anúncio na CAPA

PORTARIA REMOTA

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

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ACM NUNES
Tel.: (13) 3466.8232 - Veja anúncio na página 5

EPI

PROTESAN
Tel.: (13) 3321.4725 - Veja anúncio na CAPA
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TRATAMENTO DE PISO

VISTORIA AÉREA

SANVICON
Tel.: (13) 3019.3916 - Veja anúncio na página 3

SOARES E VALENTIM Construções e Reformas
Tel.: (13) 3467.2295 - Veja anúncio na CAPA

Pagar ou não
advogado de condomínio

*Kênio de Souza Pereira

Inúmeros condomínios têm insucesso nos pro-
cessos por terem agido de maneira arbitrária ou 
ilegal, às vezes, induzidos por um grupo de copro-
prietários avessos ao diálogo e que impedem que 
a coletividade saiba sobre os pontos importantes 
da questão. O problema é que nesses casos se 
mostra inconstitucional e irracional o condômino 
prejudicado (seja autor ou réu) contribuir com o 
pagamento dos honorários do advogado contra-
tado pelo condomínio, pois este atuará contra o 
seu interesse. 

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar um 
caso REsp nº296.405-SP, decidiu “O condômino 
que litiga com o condomínio deve ser excluído do 
rateio prévio das despesas com a contratação do 
advogado; está obrigado apenas ao que lhe de-
corre da sucumbência”. Portanto, o condômino 
litigante deve ficar isento da taxa extra destinada 
aos honorários, à perícia e às custas do processo.

É incorreto o condomínio fazer o condômino 
com quem litiga arcar com as despesas contra o 
seu próprio interesse, por ferir o princípio consti-
tucional “de que ninguém é obrigado a fazer pro-
va contra si mesmo”, além de afrontar o Pacto de 
São José (tratado internacional do qual o Brasil é 
signatário). Cabe a cada um pagar os custos de-
correntes da defesa de seu interesse.

Em muitas assembleias alguns condôminos 
mal intencionados sabotam quem deseja explicar 
os fatos que demonstram que o condomínio está 
errado e assim criam um clima de rixa. Repudiam 
analisar a lei e a convenção, forçando o prejudi-

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

cado procurar o Poder Judiciário e outros aposta 
que este não contratará um advogado. Essa é a 
realidade que explica milhares de processos pro-
vocados por condomínios.

O STJ, ao julgar o REsp de condômina que re-
quereu a isenção do pagamento dos honorários, 
afirmou: “Penso que a recorrente tem razão quan-
do pretende ser excluída do rateio para o paga-
mento das despesas assumidas pelo condomínio 
com a contratação do advogado. (…) serve para 
comprovar a divergência: “Condôminos de ação 
contra o condomínio não deve suportar a cota de 
despesas do advogado contratado para a defesa 
(EI 241.808, 1º TACSP)”. 

Em um edifício composto por 20 unidades, co-
brar do condômino litigante 1/20, para pagar os 
honorários do advogado contratado para defen-
der o condomínio é inconstitucional, pois não pre-
valecem as normas infraconstitucionais. Quando 
o condômino propõe uma ação para reivindicar 
um direito, cabe somente aos 19 coproprietários 
restantes arcarem com as despesas. O litigante 
automaticamente se desvincula do condomínio, 
vez que é inadmissível alguém processar a si mes-
mo, pois haveria a incidência de duplo ônus, o 
que caracteriza bis in idem, ou seja, o condômino 
pagaria duas vezes, uma para sua defesa e outra 
para a do condomínio que provocou a demanda.

*Kênio de Souza Pereira - Presidente da Comis-
são de Direito Imobiliário da OAB-MG. Vice-
-presidente da Comissão Especial de Direito 
Imobiliário da OAB Federal (keniopereira@

caixaimobiliaria.com.br) 

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

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

SERRALHERIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMAS E LAUDOS

GD EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA
Tel.: (13) 99736.1509 - Veja anúncio na página 3
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Síndico também ri!

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

MULHERES NO CÉU
Chegaram 100 mulheres no céu e Deus disse: 
- Quem já mexeu no celular do marido escon-
dido chegue mais perto.
Noventa e nove mulheres se aproximaram, só 
uma ficou.
E Deus disse: 
- Traga a surda também!

ALMOÇO NA CASA DA AMIGA
Fui almoçar ontem na casa de uma amiga 
Quando terminamos de almoçar, ela me disse:
Fiz o almoço, agora a louca é sua. 
Peguei a louça, coloquei tudo em um saco 
plástico e fui embora. 
Agora a mulher aqui na frente de casa com a 
polícia querendo a louça de volta...

BÊBADO E O CARRO
O bêbado atravessa a rua com o farol fechado 
e um carro passa e buzina “BIBI”...
O bêbado olha para o carro e diz: 
“EU TAMBÉM BIBI E MUITO...” 

PIADAS DE SOGRAS
O sujeito bate à porta de uma casa e, assim 
que um homem abre, ele diz:
-O senhor poderia contribuir com o Lar dos 
Idosos?
-Claro! Espere um pouco, que vou buscar 
minha sogra!

O LEITE E A FORÇA
Dizem que se tomar leite dá muita força. To-
mei! Tentei empurrar uma parede e nada.
Chateado, bebi um litro de pinga. Sabe o que 
aconteceu?? A parede se moveu sozinha.

AJUDANDO O VELHINHO
Joãozinho entra em casa esbaforido:
- Mãe, mãe, me dá um real pra eu dar pro tio 
ali na rua!!
Orgulhosa, ela dá o dinheiro ao filho e pergun-
ta:
- Pra qual tio você vai dar o dinheiro, meu 
anjo?
- Pra aquele ali que está gritando “Olha a pipo-
ca quentinha!”

VOVÓ REPREENDE O NETO
A vovó repreende o neto:
- Joãozinho, por que você atirou uma pedra na 
cabeça do teu primo?
- Ele me beliscou!!!
- E por que você não me chamou?
- Pra quê? A senhora não iria acertar…

POLÍTICO NA PRAIA
Um político está tranquilamente tomando sol 
na praia, quando uma bela senhora se aprox-
ima:
- Olá, o que o senhor faz por aqui?
O homem, querendo mostrar que políticos 
também podem ter veia poética, responde 
com ar conquistador:
- Roubando raios de sol...

CLAREZA NA COMUNICAÇÃO
Um jovem executivo estava saindo do es-
critório, quando vê o presidente da empresa 
em frente à máquina de picotar papéis, com 
um documento na mão.
- Por favor — diz o presidente — isto é muito 
importante e minha secretária já saiu. Você 
por acaso sabe exatamente como funciona 
esta máquina?
- Lógico! — responde o jovem executivo, sem 
perder a oportunidade de se mostrar para o 
chefe. Ele liga a máquina, enfia o documento e 
aperta um botão.
- Excelente! Muito obrigado — agradece o 
presidente — eu só preciso de uma cópia.

MINEIRINHO ESPERTO
Mineirinho chega no bar e pergunta:
- Cê pode me vendê uma pinga fiada?
O dono do bar olha para o homem e apontando 
para um sujeito forte e alto que está sentado 
numa mesa,propõe:
- Aquele homem, de tanto malhar, ficou tão 
musculoso que seu pescoço parece que ficou 
pequeno. E quem chama ele de “pescocinho”, 
ele enche de porrada. Se você tiver coragem de 
chamá-lo de “pescocinho”, eu te vendo fiado 
por um ano!
Mineirinho chega até a mesa e dá uma batida 
nas costas do cara e diz baixinho:
- Meu amigo, cê tá bão?
- Mas eu nem te conheço.
- Uai! A gente pescô junto!
- Não pescamos não!
Aí o mineirinho diz bem alto:
- Pescô sim!!!

MOSQUITOS NO QUARTO
Joãozinho chamou o pai no meio da noite e 
disse:
- Pai, tem muitos mosquitos no meu quarto!
- Apague a luz que eles vão embora, filhote! — 
diz o pai, carinhosamente.
Logo depois apareceu um vaga-lume. O meni-
no chamou o pai outra vez:
- Pai, socorro! Agora os mosquitos estão vindo 
com lanternas!

REAÇÕES DO ÁLCOOL
Na aula de química o professor pergunta:
- Quais as principais reações do álcool?
O aluno responde:
- Chorar pela ex, achar que esta rico, ficar va-
lente e pegar mulher feia ...
Professor: 
- Tirou 10!
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Edifícios buscam AVCB para 
segurança contra incêndios
O AVCB (Auto de Vistoria 

do Corpo de Bombeiros) é o 
certificado que atesta que a 
edificação possui todas as con-
dições de segurança contra in-
cêndio previstas na legislação, 
dimensionadas através da ela-
boração de projetos técnicos e 
confirmadas em vistoria pelo 
Corpo de Bombeiros.

A legislação do Corpo de 
Bombeiros no estado de São 
Paulo regulamenta as diretrizes 
de instalação dos equipamen-
tos de combate e prevenção de 
incêndios, através do Decreto 
63.911/18. Entretanto, até me-
ados de 2012, o AVCB não era 
exigido com frequência pelos ór-

gãos competentes, apesar de sua 
normativa datar de 1983, com o 
primeiro Decreto publicado. 

Nos dias atuais, com a ocor-
rência de diversos sinistros en-
volvendo fogo com perdas de 
vida e de patrimônio, os órgãos 
se mobilizaram e criaram um 
sistema onde o AVCB é cobra-
do automaticamente, por meio 
do VIA RAPIDA EMPRESA (VRE).  
Com a entrada em vigor do De-
creto de 2018, o Corpo de Bom-
beiros tem o poder de multar e 
até interditar uma edificação, 
tornando a obrigatoriedade 
dos equipamentos e normas de 
segurança muito mais relevan-
te perante a lei.

Além de ser bastante vertica-
lizada, a Baixada Santista possui 
inúmeros edifícios antigos com 
seus equipamentos de combate 
a incêndio danificado e obso-
leto ou, até mesmo, sem equi-
pamento nenhum, apontando 
a iminência de grandes riscos.  
Com a fiscalização mais efetiva, 
essas edificações já estão se pre-
parando para o enquadramento 
nas normas e apresentação do 
AVCB à Prefeitura em um curto 
espaço de tempo.

EDIFICAÇÕES ANTIGAS
Pensando na quantidade de 

prédios antigos já construídos 
em todo o estado, o Corpo de 

Bombeiros criou, em 2011, a 
Instrução Técnica IT-43/11, que 
é uma adaptação e adequação 
às normas de segurança contra 
incêndio para edificações exis-
tentes.

Portanto, há algumas adap-
tações que podem ser realizadas 
nas edificações antigas, sem que 
haja necessidade de obras fara-
ônicas e custosas. Um exemplo 
seria a instalação de portas cor-
ta-fogo em todos os pavimentos 
para isolar uma escada ou até 
mesmo, se a escada de um pré-
dio não possuir a largura neces-
sária dentro da legislação, deve 
ser construída outra escada na 
fachada da estrutura. 

E AGORA?
Para evitar gastos astronô-

micos e reformas inesperadas, 
existem adaptações que podem 
ser feitas somente por empresas 
com profissionais gabaritados e 
experientes no ramo de prote-
ção contra incêndio, que podem 
ser contratadas para prestar 
uma assessoria adequada ao 
condomínio.

ETAPAS
Costuma-se dividir o proces-

so de AVCB junto ao Corpo de 
Bombeiros em 3 etapas: (1)  
Elaboração ou Substituição de 
Projeto; (2)  Execução de 
adequações; (3)  

PEDIDO DE VISTORIA
Inicialmente, o síndico deve 

ser instruído sobre a fase em 
que se encontra sua documenta-
ção. Essa informação é extraída 
junto ao Corpo de Bombeiros, 
através do projeto existente em 
seus arquivos, para então dar 
prosseguimento às demais fa-
ses, nunca pulando etapas, pois 
toda obra de engenharia deve 
ser precedida de um projeto.

Se essa divisão for seguida, 
não haverá problemas para ob-
tenção do tão sonhado AVCB, e 
assim o síndico e condôminos 
poderão ficar sossegados quan-
to às responsabilidades civis 
e criminais, bem como o total 
ressarcimento de um possível 
seguro em caso de sinistro e, 
principalmente, com a certeza 
de que suas vidas estarão res-
guardadas.

Thiago Bonini

segurança

A InHouse Market nasceu 
em Fortaleza em abril de 2020 
com a ideia de dois empreen-
dedores de trazer minimerca-
dos para dentro dos condomí-
nios residenciais.

Hoje, a InHouse Market já é 
líder no Nordeste com mais de 
60 unidades só na região de 
Fortaleza, contando com uni-
dades em São Paulo e Salva-
dor. O mercado inteligente fun-
ciona 24h,  7 dias por semana, 
com autoatendimento onde o 
morador escolhe os produtos, 
escaneia o código de barras 
no leitor do totem ou aplicati-
vo e paga com o cartão - tudo 
sem atendentes no local.

O objetivo da InHouse é 
levar comodidade para casa 
as pessoas trazendo os mais 
diferentes itens, desde limpe-
za, higiene pessoal, até produ-
tos de mercearia e bebidas. A 

solução evita a perda de tempo 
em trânsito e filas por conta de 
pequenas compras e traz a se-
gurança e a comodidade de se 
comprar sem sair do condomí-
nio. Além disso, a InHouse Ma-
rket traz valorização do imóvel, 
já que estar próximo de um mer-
cado é algo muito buscado na 
avaliação de apartamentos..

O modelo tem sido muito 
buscado também em função da 
pandemia, visto que as pessoas 
vêm buscando alternativas para 
reduzir a saída de casa e aglo-
merações. Para o condomínio, 
não há implicações fiscais ou 
burocráticas: é tudo operado 
pela InHouse. O contrato que 
é feito com os condomínios é 
simples e a InHouse se respon-
sabiliza por eventuais produtos 
furtados - mas isso é raro de 
acontecer, afinal estamos todos 
em casa. 

A InHouse também não muda 
a destinação do condomínio, 
que permanece residencial, pois 
se trata de um serviço exclusivo 
para os moradores.A instala-
ção é bem simples, rápida, sem 
obras, toda feita pela InHouse - 
e o melhor: com custo zero para 
o condomínio. A equipe define 
o local junto ao síndico e faz os 
ajustes necessários como puxar 
tomada e cabo de internet - tudo 
com orientação de um eletricista 
- para aí sim instalar os refrige-
radores, gôndola, câmeras e to-
tem de autoatendimento.

Para quem tem interesse em 
ter uma unidade InHouse em 
seu condomínio, basta que esse 
possua mais de 80 unidades, te-
nha uma parede ou sala coberta 
disponível e entre em contato 
com a empresa pelo WhatsA-
pp, Instagram ou pelo site www.
InhouseMarket.com.br.

O mercado inteligente INFORME PUBLICITÁRIO


