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Um gato incomoda muita gente...
Decisão judicial recente proibiu condômino de manter 52 felinos em um apartamento. Entendimento da Justiça, embasando a 
tomada de decisão, foi no sentido de que a saúde, a segurança e o sossego dos demais moradores estavam em risco. PÁGINA 8.

Síndico deve impor limites
sobre “tranqueiras” depositadas
por condôminos em áreas comuns
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IGPM - (FGV)

INPC (IBGE)

IPC (FIPE)

IPCA/IBGE

POUPANÇA

SAL. MÍNIMO

Salário contribuição   Alíquota (%)
Até R$ 1.100,00   7,50
De R$ 1.100,01 até R$ 2.203,48  9,00
De R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22  12,00
De R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57   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.

Em 2020, em virtude da 
pandemia de Covid-19, o vo-
cabulário da população brasi-
leira ganhou muitas palavras 
novas, quase todas relaciona-
das à área da saúde. Dentre 
as expressões que surgiram, 
uma em especial passou a 
ganhar destaque no contexto 
dos estabelecimentos comer-
ciais, corporativos e todos 
aqueles locais que precisaram 
se reinventar para poder pros-
seguir com suas atividades: o 
tal “novo normal”. 

Os condomínios tiveram 
que se adaptar a uma reali-
dade configurada nos moldes 
desse novo normal e muita 
coisa mudou em pouquíssimo 
tempo. As decisões, em gran-
de parte, precisaram ser to-
madas “a toque de caixa” sem 
muito debate ou consenso, 
porque a situação emergencial 
assim demandou. Nunca antes 

os síndicos foram tão pressio-
nados e exigidos como nesta 
atual crise sanitária. 

Os meses se passaram e, 
aos poucos, protocolos de se-
gurança foram surgindo. Em 
meados do segundo semestre 
do ano passado, conseguimos 
dar alguns passos em direção à 
flexibilização e ao que parecia 
ser o retorno a uma “normali-
dade”, dentro do possível. Con-
tudo, 2021 vem se mostrando 
um ano de mais desafios e é 
preciso, mais uma vez, que os 
condomínios sejam adminis-
trados com pulso firme. 

O primeiro trimestre deste 
ano demonstrou um recrudes-
cimento da pandemia, com 
uma piora substancial de no-
vos casos e número de óbitos. 
Recordes sendo batidos, caos 
no sistema de assistência à 
saúde e tristes estatísticas sen-
do diariamente divulgadas. Tal 

cenário pede, mais uma vez, 
prudência, coibição de aglo-
meração e intensificação nos 
cuidados de higienização. 

É hora de repensar algumas 
flexibilizações que já foram 
concedidas, retroceder em al-
guns passos, como, por exem-
plo, o acesso a academias e 
áreas de lazer, pelo menos en-
quanto a situação mais crítica 
se equilibra. Em várias locali-
dades já há, inclusive, decretos 
estaduais determinando res-
trições sobre áreas coletivas 
de condomínios e os síndicos 
devem estar atentos à obser-
vância desse novo status. 

Na nossa matéria de Meio 
Ambiente, voltamos a abordar 
um assunto que vem sendo re-
querido desde o surgimento do 
novo coronavírus e agora volta 
à tona com a segunda onda da 
pandemia: a desinfecção de 
ambientes. No que esse pro-

cedimento difere de uma lim-
peza comum? Ele é eficiente 
conta o vírus da Covid-19? Os 
produtos químicos utilizados 
são seguros à saúde humana? 
Esses e outros detalhes você 
confere no nosso artigo sobre 
sanitizações. 

Desejamos a todos um óti-
mo mês de abril. Cuidem-se.

Desinfecção de ambientes: tarefa pra já
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nossa mensagemexpediente

contribuição de terceiros (SESC, SE-
NAI etc.). 
Salário Família
- Até R$ 1.503,25
R$ 51,27 (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.

É hora de
repensar algumas 

flexibilizações que já 
foram concedidas, 

retroceder em alguns 
passos, como, por 

exemplo, o acesso a 
academias e áreas 

de lazer, pelo menos 
enquanto a situação 

mais crítica se equilibra

“

(13)

Indicadores Econômicos jurisprudência

4,34

0,87

1,12

0,64

0,1159

1.045,00

SET/20

3,23

0,89

1,19

0,86

0,1159

1.045,00

OUT/20

0,95

1,03

0,89

0,1159

1.045,00

NOV/20

3,28 0,98

1,46

0,79

1,35

0,1159

1.045,00

DEZ/20

2,58

0,27

0,86

0,25

0,1159

1.100,00

JAN/21

2,53

0,82

0,23

0,86

0,1159

1.100,00

FEV/21

2,94

0,86

0,71

0,93

0,1590

1.100,00

MAR/21
STJ - EAg 1202716 (STJ)
Data de publicação: 13/10/2010
Decisão: . CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MULTI-
PLICAÇÃO DO CONSUMO MÍNIMO PELO 
NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS 
(ECONOMIAS). SÚMULA... de tarifa mínima 
de água, com base no número de econo-
mias, em condomínios cujo consumo total de 
água é... hidrômetro. 4. Além disso, o enten-
dimento assentado no acórdão embargado, 
no sentido de que nos condomínios...
TJ-SP - Inteiro Teor. Apelação: APL 
10256747620158260053 SP 1025674-76.2015.8.26.0053
Data de publicação: 17/08/2017
Decisão: jurídicas e condomínios edilícios residenciais ou comer-
ciais estabelecidos no Município de São Paulo terá... 7º da Lei 
13.701, de 24 de dezembro de 2003, as pessoas jurídicas e os con-
domínios edilícios... com o Munícipio de São Paulo. Fica o tomador 
de serviços as pessoas jurídicas e os condomínios edilícios...
TJ-SP - Inteiro Teor. Apelação: APL 10416364220158260053 SP 
1041636-42.2015.8.26.0053
Data de publicação: 10/05/2017
Decisão: pessoas jurídicas e condomínios edilícios residenciais ou 
comerciais estabelecidos no Município de São...º da Lei 13.701, de 
24 de dezembro de 2003, as pessoas jurídicas e os condomínios 
edilícios... pessoas jurídicas e condomínios edilícios residenciais 
ou comerciais estabelecidos no Município de São...
TJ-SP - Inteiro Teor. Apelação: APL 10007826920168260053 SP 
1000782-69.2016.8.26.0053
Data de publicação: 10/05/2017
Decisão: -e para pessoas jurídicas e condomínios edilícios resi-
denciais ou comerciais estabelecidos no Município..., do artigo 7º 
da Lei 13.701, de 24 de dezembro de 2003, as pessoas jurídicas e 
os condomínios edilícios... de Direito Público eletrônicas para pes-
soas jurídicas e condomínios edilícios residenciais...
TJ-MG - Inteiro Teor. Apelação Cível: AC 10000170951917001 
MG
Data de publicação: 20/04/2018
Decisão: e o loteamento. Vimos que o condomínio edilício pressu-
põe edificações como propriedade privada, que coexistem...-se a 
descrição interna da unidade. Art. 1.332. Institui-se o condomínio 
edilício por ato entre vivos...EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE CO-
BRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO FECHA-
DO DE LOTES E CASAS...
TJ-RS - Inteiro Teor. Apelação Cível AC 70035307438 RS (TJRS)
Data de publicação: 11/07/2011
Decisão: a existência de uma comunidade condominial, face à 
ausência de condomínio edilício regularmente... diversa do condo-
mínio. Como bem considerou a sentença apelada, o condomínio 
edilício existe, ainda que não tenha sido...condomínio. ação de co-
brança de cotas condominiais. cooperativa habitacional. condomí-
nio de fato...
TJ-DF - APELAÇÃO CÍVEL : AC 20040111064368
Data de publicação: 03/04/2007
Decisão: de condomínio edilício. Sobre o tema, anotem-se os ensi-
namentos da i. Jurista, Maria Helena Diniz... jurídica ao condomínio 
edilício nas relações jurídicas inerentes às atividades de seu pecu-
liar... N. Processo : 2004 01 1 106436-8 Apelante : CLÁUDIO JOSÉ 
MARRA Apelado : CONDOMÍNIO PRIVÊ MORADA SUL...
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administração

Síndicos de condomínio 
devem estar vigilantes quan-
to ao monitoramento das jor-
nadas de seus funcionários. 
Isso porque as relações for-
mais de trabalho são regidas 
por um contrato, o qual deve 
estipular a carga horária pre-
vista, o local do desempenho 
das funções, salário, bem 
como as responsabilidades 
do cargo. Por outro lado, é 
também interesse do próprio 
empregado que tais horários 
sejam devidamente compu-
tados, uma vez que ativida-
des extras devem ser remu-
neradas como tal. 

A  CLT estabelece no art. 
74, §2º, “que para os estabe-
lecimentos com mais de 20 
trabalhadores será obriga-
tória a anotação da hora de 
entrada e de saída, em regis-
tro manual, mecânico ou ele-
trônico”. Sendo assim, temos 
que o controle de jornada 
gera para o empregado o de-
ver de registrar a prestação de 
serviços. Em contrapartida, 
cabe ao empregador o dever 
de disponibilizar no local de 
trabalho o ponto eletrônico 
ou manual para o efetivo con-
trole. 

O empregador tem o po-
der de fiscalizar se o empre-
gado vem cumprindo a jor-
nada de trabalho contratada 
através da conferência das 
marcações do cartão de pon-
to. É o que explica a advogada 
Viviane Menezes, especialista 
em Direito do Trabalho pela 
ESMAT 13 (Escola Superior da 
Magistratura Trabalhista da 
Paraíba). “O contrato acarreta 
direitos e deveres tanto para 
o empregado quanto para o 
empregador, sendo a princi-
pal obrigação do empregador 
o pagamento do salário. É im-
prescindível, portanto, para 
o cumprimento dessa obriga-
ção que o empregador acom-
panhe o cumprimento das 
atividades dos contratados”, 
salienta. 

Tal controle visa à coibi-
ção de possíveis abusos, con-
forme explica a Dra. Viviane 
Menezes. “Faz-se necessário 
esclarecer ao trabalhador que 
a limitação de jornada de tra-
balho é um direito que lhe foi 
conferido pela Constituição 
Federal, conforme art. 7º, XIII, 
motivo pelo qual é de inte-
resse do empregado registrar 
a jornada de trabalho, fazen-

do as marcações do ponto ao 
início e final da jornada, haja 
vista que, uma vez ultrapas-
sada a jornada contratada 
surgirá para o empregado o 
direito à remuneração do ser-
viço extraordinário superior, 
no mínimo, em 50% à do nor-
mal, conforme art. 7ª, XVI da 
CF/88, sendo cabível também 
a compensação de jornada de 
trabalho”.

Mesmo sendo algo bené-
fico a ambas as partes, ainda 
se identificam situações de 
negligência, seja por parte do 
empregador que não disponi-
biliza meios para registro de 
ponto ou mesmo por parte 
de funcionários que persis-
tem na conduta de não ba-
ter o ponto. Como o síndico 
pode proceder nesses casos? 
A advogada afirma que o em-
pregador pode impor sanções 
disciplinares, mas que essas 
devem ser aplicadas tão logo 
seja percebida a falta. Não se 
deve punir retrogradamente 
as horas não trabalhadas em 
meses anteriores. 

“A lei não estabelece uma 
gradação necessária que o 
empregador deve observar, 
como: primeiro, advertência 

do como falta injustificada ao 
serviço e caso nenhuma das 
medidas acima tenham sido 
eficazes para inibir a conduta 
faltosa, é possível enquadrar 
a punição no rol da dispen-
sa por justa causa prevista 
no art. 482 da CLT,  dentre as 
alíneas “b”, “e”, e “h”,  mau 
procedimento, desídia no 
desempenho das respectivas 
funções e ato de insubordina-
ção”, orienta Viviane. 

Caso haja a demissão por 
justa causa, vale lembrar que 
é vedado, por força do art. 
29, §4º da CLT, ao emprega-
dor fazer qualquer registro na 
Carteira de Trabalho e Previ-
dência Social (CTPS) que de-
sabone o empregado.

verbal; segundo, advertência 
escrita; posteriormente, sus-
pensão; e, por último, demis-
são por justa causa. Contudo, 
deve-se guardar proporciona-
lidade entre a falta cometida 
e a sanção imposta”, pondera 
a especialista, acrescentando 
que não há razoabilidade em 
já penalizar com demissão 
por justa causa uma única fal-
ta de registro de jornada, por 
exemplo. 

“Sugere-se ao empregador 
advertir o funcionário verbal-
mente, com o intuito mais de 
orientação, e em caso de rei-
teração, proceder com as ad-
vertências escritas, havendo 
persistência proceder os des-
contos do salário, consideran-

Controle das jornadas de trabalho é de 
interesse do empregado e do empregador
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solidariedade

A Sociedade Americana para a Pre-
venção da Crueldade contra Animais 
(ASPCA, em inglês) deu início à campa-
nha Abril Laranja como forma de cons-
cientizar e prevenir maus-tratos aos 
animais. No mesmo mês, o Calendário 
Oficial do Estado de São Paulo é mar-
cado por uma data que fortalece essa 
batalha. A Lei nº 14794/2012 instituiu 
28/4 como o Dia da Proteção Animal e 
do Protetor de Animais.

Na Assembleia Legislativa do Estado, 
parlamentares trabalham pela causa. O 
deputado Bruno Ganem (PODE) tem a 
defesa animal como área de atuação. O 
Projeto de Lei 101/2020, de sua autoria, 
objetiva criar o título de “Protetor Inde-
pendente de Animais”, além de reconhe-
cer as ações desses voluntários como um 
trabalho de interesse público primário.

Ganem afirma que a campanha Abril 
Laranja é válida para que as pessoas se 
mobilizem, denunciem e cobrem políti-
cas públicas mais aprimoradas contra a 
violência animal. “A gente precisa dessas 
datas, desses momentos, para fazer uma 
profunda reflexão, nunca vamos ter um 
planeta mais humano achando que a vio-
lência contra os animais é uma banalida-
de” complementa o parlamentar.

O deputado Delegado Bruno Lima 
(PSL) também possui um histórico de 
atuação contra a crueldade animal e 
proposições voltadas para o tema. Entre 
elas, está o Projeto de Lei 1125/19, que 
obriga as concessionárias que adminis-
tram as rodovias do Estado de São Paulo 
a realizarem o resgate e a assistência ve-
terinária aos animais acidentados. O PL 
ainda prevê ações para diminuir o núme-
ro das ocorrências.

No Brasil, maltratar animais domés-
ticos, silvestres, nativos ou exóticos, é 

crime passível de detenção e multa, de 
acordo com a Lei federal nº 9605/98. 
Contudo, assim como Ganem, Bruno 
Lima acredita que são necessárias penas 
menos brandas para essas ações.

“A importância desse Abril Laranja 
é exatamente isso, para que a gente se 
conscientize que os animais também têm 
todos os direitos que os humanos e que 
nós precisamos brigar por uma legislação 
mais rígida com relação à proteção ani-
mal”, afirma o deputado Delegado Bruno 
Lima.

As denúncias de maus-tratos podem 
ser feitas em delegacias, para o Ministé-
rio Público, secretarias municipais e esta-
duais de Meio Ambiente e para o IBAMA, 
especialmente se envolver animais sel-
vagens, silvestres ou espécies exóticas. 
Casos que incluam profissionais da área 
também devem ser relatados ao Con-
selho Regional de Medicina Veterinária 
(CRMV).

São Paulo possui a Divisão de Investi-
gação sobre Infrações de Maus-Tratos a 
Animais e Demais Crimes contra o Meio 
Ambiente, responsável por investigar de 
forma especializada ocorrências dessa 
natureza. O Estado conta ainda com a 
Delegacia Eletrônica de Proteção Animal 
(Depa) que, criada pela Lei n° 16303/16, 
possibilita denunciar maus-tratos via in-
ternet.

Dados da Secretaria de Segurança Pú-
blica (SSP) mostram que a Depa recebeu 
12.075 denúncias ao longo de 2019, en-
quanto nos três primeiros meses de 2020 
foram registradas 3444 ocorrências ele-
trônicas. A pasta informa que as denún-
cias pela internet são voltadas para os 
casos recorrentes de violência. Situações 
de flagrante devem ser relatadas para a 
Polícia Militar por meio do telefone 190.

Abril laranja alerta 
sobre crueldade 
contra animais O Movimento Abril Verde tem como objetivo colocar em pauta para 

a sociedade o tema segurança e saúde do trabalhador brasileiro. Este 
movimento visa à redução dos acidentes de trabalho. Abril foi o mês 
escolhido, pois no dia 7 se comemora o Dia Mundial da Saúde e no dia 
28, o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes do Trabalho, 
proposta pela OIT (Organização Internacional do Trabalho) a todos os 
países membros.

Verde foi à cor escolhida por estar associada aos cursos relacionados 
à saúde. O símbolo do Movimento é o laço verde, assim como o laço do 
Outubro Rosa e de outros tantos movimentos da sociedade em torno de 
uma causa nobre. O Movimento Abril Verde nasce com a proposta de 
relembrar um marco na história. Em 1969, uma terrível explosão aconte-
ceu em uma mina nos Estados Unidos, foram 78 trabalhadores mortos.

Vale ressaltar que o Abril Verde, como o próprio nome traduz, é um 
movimento, uma ação, não uma campanha, ou seja, cada cidadão, enti-
dade ou empresa pode utilizar o laço do “ABRIL VERDE” em suas ações 
de conscientização tanto no mês de ABRIL como em outros meses do 
ano.

Deseja saber mais sobre segurança no trabalho e o quanto é impor-
tante ter uma empresa que te auxilia na manutenção do bem-estar dos 
seus funcionários? Entre em contato com a SanMedi, organização que 
atua nas áreas de Medicina Ocupacional e Engenharia de Segurança do 
Trabalho: (http://www.sanmedi.com.br/contato/).

Abril verde: prevenção 
e conscientização sobre 
acidentes do trabalho 

O Dia Mundial da Conscientiza-
ção do Autismo, ou simplesmente Dia 
Mundial do Autismo, é comemorado 
em 2 de Abril. A data visa ajudar a 
conscientizar a população mundial 
sobre o Autismo, um transtorno no 
desenvolvimento do cérebro que afe-
ta cerca de 70 milhões de pessoas em 
todo o mundo.

ORIGEM DO DIA
MUNDIAL DO AUTISMO

O Dia Mundial de Conscientização 

Dia mundial de 
conscientização do autismo

do Autismo foi criado pela Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), em 18 
de Dezembro de 2007, com o intuito 
de alertar as sociedades e governan-
tes sobre transtorno do neurodesen-
volvimento, ajudando a derrubar pre-
conceitos e esclarecer a todos.

DIA DO AUTISMO NO BRASIL
No Brasil, o Dia Mundial do Autis-

mo é celebrado com palestras e even-
tos públicos que acontecem por vá-
rias cidades brasileiras. O objetivo é o 
mesmo em todo o lugar, ajudar a cons-
cientizar e informar as pessoas sobre o 
que é o Autismo e como lidar com ele. 
Nesta data, vários pontos turísticos do 
país são iluminados de azul, cor que 
simboliza o Autismo.

O QUE É O AUTISMO?
O Autismo não é uma doença, mas 

sim um transtorno do neurodesenvol-
vimento, conhecido por “Transtornos 
de Espectro Autista” - TEA. Os sinto-
mas do autismo são: fobias, agressivi-
dade, dificuldades de aprendizagem, 
dificuldades de relacionamento, por 
exemplo. 

No entanto, vale ressaltar que o 
autismo é único para cada pessoa. 
Existem vários níveis diferentes de 
autismo, até mesmo pessoas que 
apresentam o transtorno, mas sem 
nenhum tipo de atraso mental.
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MAÇANETAS E CARRIMÃOS
Durante o processo de higienização do condomínio, um dos 

detalhes que devem ser observados é em relação aos pontos 
de maior manuseio pelos moradores. Essa preocupação é re-
levante atualmente pelo fato do novo coronavírus – patóge-
no causador da Covid-19 – ser transmitido por gotículas que 
podem se impregnar em superfícies onde, posteriormente, as 
pessoas passarão as mãos e consequentemente correm o risco 
de se contaminar. Portanto, locais como corrimãos e maçane-
tas devem receber uma atenção especial e constante limpeza. 

No entanto, é preciso ter cuidado com os instrumentos e 
produtos químicos utilizados para tal tarefa, pois há o risco de 
causar danos permanentes às estruturas na tentativa de fazer 
uma higienização que talvez nem seja tão eficaz. Devem ser 
evitados solventes e produtos à base de cloro os quais dani-
ficam esteticamente estruturas metálicas, ao passo que os 
componentes com ácido acético (vinagre) não têm eficiência 
contra partículas virais. O álcool líquido a 70% é o higienizador 
ideal para maçanetas e corrimãos. Sua aplicação deve ser feita 
um pano macio exclusivo para esta finalidade ou papel toalha 
descartável, evitando-se instrumentos abrasivos que promo-
vam atrito e destruam o revestimento galvânico

BRIGADA DE INCÊNDIO
Já parou para pensar: quem orienta as rotas de fuga e toma 

as primeiras providências de contenção do fogo enquanto o 
corpo de bombeiros não vem? Se não houver uma pessoa 
devidamente treinada para agir nesse tipo de situação, difi-
cilmente alguém tomará a iniciativa de liderar essas medidas 
emergenciais. Para tanto, recomenda-se a existência de uma 
brigada de incêndio. No caso do condomínio, trata-se de um 
grupo de condôminos (incluindo o síndico) e funcionários que 
recebem capacitação especializada para atuar em caso de foco 
de incêndio, vazamento de gás ou explosão. O número de inte-
grantes varia de acordo com as dimensões do prédio, ou seja, 
a quantidade de pavimentos e sua população. 

Para constituir uma brigada é preciso promover um curso, 
o qual deve ser ministrado por empresa especializada, com 
profissionais devidamente habilitados na área de Segurança 
do Trabalho ou Corpo de Bombeiros. O conteúdo apresentado 
deve incluir: teoria e prática de combate a incêndio, bem como 
teoria e prática de primeiros socorros. Após esse processo, o 
condomínio ganha o certificado de que possui uma brigada de 
incêndio e, para renová-lo, deve passar por simulados a cada 
seis meses. Além disso, é recomendável que os brigadistas fa-
çam um curso de reciclagem anualmente ou quando houver 
substituição de 50% dos membros. 

Dicas para o Síndico ter sua prestação 
de contas aprovada em assembleia

Dentre as diversas obriga-
ções legais do Síndico está a 
de prestar contas de sua ges-
tão, devendo os conselheiros 
analisar pastas e documentos, 
emitindo parecer.

O Código Civil dispõe no 
artigo 1348, VIII que compe-
te ao síndico “prestar contas 
à assembleia, anualmente e 
quando exigidas”.

As assembleias são reuni-
ões indispensáveis, pois nelas 
proprietários, moradores e 
síndico tratam sobre assun-
tos de interesse comum, tais 
como gestão das contas, pre-
visão orçamentária e despe-
sas.

A Assembleia Geral Ordi-
nária (AGO) será realizada no 
período estipulado na Con-
venção Condominial, por isso 
é importante todos conhece-
rem as normas internar do 
condomínio.

Ao realizar o edital de con-
vocação da sua assembleia 
condominial seja claro e obje-
tivo quanto aos assuntos que 
serão discutidos.

Além disso, todos os con-
dôminos devem ser convoca-
dos a participar da reunião 
marcada, sob pena de nulida-
de. 

5 DICAS PARA APROVAR
A PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DA SUA GESTÃO
Para realizar a prestação 

de contas da gestão é preci-
so planejamento a fim de de-
monstrar a eficiência e quali-
dade da gestão.

A assembleia anual é uma 
ótima oportunidade para de-
monstrar os resultados posi-
tivos e negativos, bem como 

metas conquistadas e a con-
quistar.

É importante dedicar tem-
po para análise e elaboração 
do orçamento anual, assim a 
apresentação será mais obje-
tiva e transparente à todos.

 A assembleia é a única ins-
tância com poder de aprovar, 
rejeitar ou aprovar com res-
salvas as contas da gestão do 
síndico.

Não existe modelo para 
a realização de prestação de 
contas, mas seguindo as dicas 
abaixo aumentará sua chan-
ce de sucesso na busca pela 
aprovação em assembleia.
- Dica 1: Recursos Visuais – a 
importância da utilização de 
tais recursos ocorre em razão 
de que estes proporcionam 
um melhor entendimento so-
bre a informação a ser passa-
da, como por exemplo, fotos 
do antes e depois, gráficos, 
slides, etc;
- Dica 2: Resumos – entregar 
aos condôminos um resumo 
da prestação de contas apre-
sentadas na assembleia de-
monstrará a transparência da 
sua gestão;
- Dica 3: Cópias Impressas – 
sempre organizar documen-
tos essenciais a serem apre-
sentados, como por exemplo, 
as inspeções legais realizadas, 
dentre elas limpeza de caixa 
dágua, recarga extintores, 
elevadores, seguro, PPCI, LTIP, 
dentre outros;
- Dica 4: Certidões Negativas 
– é importante demonstrar 
aos condôminos o cumpri-
mento de exigências traba-
lhistas, bem como que não há 
pendências junto aos órgãos 
federal, estadual e municipal 
por parte do síndico, caso seja 
profissional, condomínio e, 
também, prestadores de ser-
viços, inclusive a imobiliária, 

*Dra. Simone Gonçalves se houver;
- Dica 5: Situação Financeira 
– é o ponto delicado da pres-
tação de contas, logo, deve-se 
apresentar de forma detalha-
da, porém objetiva, os saldos 
da conta principal, fundo de 
reserva e/ou fundo de obras, 
através de extratos, além da 
inadimplência, ações e/ou 
acordos judiciais e extraju-
diciais e, ainda demonstrar 
compromissos já firmados 
com fornecedores. 

Mesmo utilizando as dicas 
sugeridas, ainda assim pode-
rá haver objeções e/ou críti-
cas a sua gestão, mantenha a 
calma, escute e seja claro em 
suas respostas e argumentos 
sobre a situação.

Lembre-se, os conselheiros 
não aprovam suas contas e 
sim analisam os balancetes e 
documentos assinando o Ter-
mo de Verificação da Pasta, 
recomendando à assembleia 
geral a aprovação, rejeição, 
ou aprovação com ressalva 
das contas.

Caso sua prestação de con-
tas não seja aprovada, deverá 
ficar definida a data da nova 
assembleia para apresentar 
as correções e/ou esclareci-
mentos necessários, uma al-
ternativa é sugerir auditar as 
contas.

É essencial os condôminos 
compreenderem as informa-
ções e dados da prestação de 
contas, aumentando assim a 
satisfação com sua gestão e, 
consequentemente, a aprova-
ção de sua prestação de con-
tas.  

Planeje-se em tempo hábil 
e boa sorte! 

Visite nosso Blog http://
simonegoncalves.com.br/
blog/ e Instagram: @simone-
goncalves.com.br
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Quanto custa um funcionário?

O que fazer com “entulhos” de 
moradores em áreas comuns

Existe um princípio bási-
co que rege – ou pelo menos 
deveria reger – a convivên-
cia dentro dos condomínios: 
cada indivíduo saber respeitar 
o espaço que lhe é cabido. A 
desarmonia, na maioria das 
vezes, acontece quando limi-
tes são ultrapassados, sejam 
eles físicos (como uma vaga 
de garagem) ou mesmo abs-
tratos (como o barulho de 
uma música alta que transpõe 
paredes). 

Se cada um se limitasse 
a ocupar o seu próprio es-
paço, muitos conflitos entre 
vizinhos ou entre moradores 
e síndicos/funcionários se-
quer existiriam. Um exemplo 
problemático disso é quando 
condôminos utilizam áreas 
fora de suas unidades priva-
tivas para armazenar objetos 
pessoais. 

As situações são variadas: 
é uma sobra da mudança 
que ainda não foi transferida 
para dentro de casa, aque-
le móvel que está para ven-

A depender do porte e 
perfil do condomínio, sua ma-
nutenção pode requerer des-
pesas em diferentes áreas: 
limpeza, portaria, recepção, 
zeladoria, vigilância, jardina-
gem, entre outras. Tudo isso 
demanda recursos humanos 
e é justamente o pagamen-
to de funcionários o principal 
responsável por abocanhar a 
maior parcela das receitas do 
condomínio. 

De acordo com a AABIC (As-
sociação das Administradoras 
de Bens Imóveis e Condomí-
nios de São Paulo), o custo com 
a folha de pagamento repre-
senta cerca de 65% de tudo o 
que é gasto nos condomínios, 
incluindo nesse cálculo os en-
cargos trabalhistas envolvidos, 
algo que deve ser levado muito 
a sério pelos empregadores, 
sob o risco de sofrerem san-
ções da Justiça, o que acarreta 
mais despesas em multas, por 
exemplo. 

Mas por que é tão caro 

caso um trabalhador tivesse 
um salário-base contratual 
de R$ 1.200,00 ele receberia 
por mês R$ 1.032,00 e vale-
-transporte (correspondente 
a salário e descontos de INSS 
e vale). Em contrapartida, so-
mando todos os encargos que 
não podem deixar de ser pa-
gos, o empregador paga, por 
este mesmo funcionário, um 
valor de R$ 2.056,70 (consi-
derando que ele retenha 1/12 
de férias e 1/12 do 13º salário 
por mês). Com isso, é possível 
concluir que o custo real de um 
empregado, na prática, é prati-
camente o dobro do valor que 
ele recebe de fato em mãos a 
cada mês. 

COMPENSAÇÕES 
 Diante de tal cenário, os 

síndicos tendem a querer en-
contrar soluções que possam 
ajudar a equilibrar as finanças 
do condomínio, seja fazendo 
uma substituição total ou par-
cial das responsabilidades em 

der e ninguém veio buscar, 
uma caixa com livros quase 
abandonada, aquela bicicleta 
que o dono quer que esteja 
mais “acessível”, o carrinho 
de bebê não cabe em lugar 
nenhum, os brinquedos das 
crianças... E a lista se esten-
de por diversos itens que se 
situam em um status de coi-
sas que “não são necessárias 
o suficiente para ficar dentro 
de casa, mas também não são 
tão inúteis que mereçam ser 
relegadas ao descarte”.

Assim, aos poucos, áreas 
comuns do condomínio vão 
sendo preenchidas por obje-
tos que não deveriam estar 
ali, afinal, se o espaço é de 
uso coletivo não deve ser mo-
nopolizado: hall dos andares, 
corredores, estacionamento, 
escadarias, etc. 

É importante que o síndico 
tome uma atitude e que, de 
preferência, ela seja bem no 
início do problema, impedin-
do que a “ocupação” se esta-
beleça. 

cotidiano

manter um empregado traba-
lhando formalmente? Quanto 
custa um funcionário ao con-
domínio? É importante conhe-
cer que fatores compõem esse 
valor e, a partir daí, ponderar 
o que é mais interessante para 
o seu condomínio. A assesso-
ria de uma administradora de 
condomínios pode ser de gran-
de ajuda na hora de organizar a 
folha, identificar perdas evitá-
veis e garantir o cumprimento 
de prazos. 

NA PONTA DO LÁPIS
Vamos à lista de obrigações 

trabalhistas. Primeiro, afora o 
salário mensal, cabe ao empre-
gador pagar diretamente ao 
funcionário o vale-transporte. 
Além disso, precisa depositar 
mensalmente o FGTS e o INSS. 
Também é devido o pagamen-
to de férias, 1/3 de férias e dé-
cimo terceiro salário e, sobre 
estes, incide igualmente o per-
centual do FGTS e do INSS. 

Em uma simulação prática, 

relação aos recursos humanos 
necessários à manutenção pre-
dial. Nesse sentido, algumas 
estratégias podem ser adota-
das, como a instalação de por-
tarias eletrônicas ou a terceiri-
zação de outras atividades. 

Existem vantagens e des-
vantagens em relação à pos-
sibilidade de fechar com em-
presa que faz terceirização 
de serviços. Por um lado, há 
o atrativo de diminuir toda a 
burocracia e também no trato 
com empregados, pois todas 
as cobranças ficam a cargo da 
contratada. Também é possível 

consumir serviços por deman-
da: em vez de ter um faxinei-
ro disponível todos os dias da 
semana, ele pode ir ao prédio 
realizar a limpeza apenas nos 
dias obrigatórios. 

Contudo, é preciso aten-
tar para a necessidade de o 
síndico fiscalizar de perto se a 
empresa honra todos os com-
promissos legais junto aos 
terceirizados, haja vista que o 
próprio condomínio pode ser 
solidariamente responsabiliza-
do caso pagamentos de encar-
gos trabalhistas não estejam 
sendo feitos. 

IMPONDO LIMITES
Primeiramente, é neces-

sário esclarecer os riscos que 
tal prática oferece ao condo-
mínio. Além da óbvia apro-
priação indevida de um es-
paço que não lhe pertence, 
o condômino que acumula 
entulhos em áreas comuns 
dificulta a limpeza e contribui 
para proliferação de pragas 
urbanas, como insetos e ra-
tos, muito comuns quando há 

acúmulo de caixas e móveis 
em garagens, por exemplo. 

Outro fator relevante é a 
necessidade de se ter vias li-
vres para uma possível rota 
de fuga em caso de incêndio. 
O hábito de acumular coisas 
em escadarias é absoluta-
mente proibido justamente 
por servir de obstáculo. Tudo 
isso é avaliado pelo Corpo de 
Bombeiros na avaliação do 
edifício para emissão de auto 

de vistoria. 
Por fim, há ainda 

a questão estética, a 
qual não deixa de ser 
relevante. É muito feio 
transitar pelos andares 
de um prédio e ver o 
hall e corredores atu-
lhados de objetos, às 
vezes são brinquedos 
de crianças espalhados, 
caixas armazenadas, 
etc. Os limites entre o 
coletivo e o privativo 
devem ser respeitados 
em nome do bem co-
mum. 

Feitos os devidos es-
clarecimentos, com suas jus-
tificativas, é pertinente que o 
síndico notifique o condômi-
no sobre sua atitude tão logo 
seja identificada a conduta 
faltosa. Não se deve postergar 
este aviso, pois quanto mais 
tempo instalado, mas relu-
tante para sair. Após notifica-
ção amigável e advertência, 
persistindo a infração, multa 
deve ser aplicada.

finanças
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COVID-19

O mundo inteiro sofre com 
um estado geral de emergên-
cia em saúde há mais de um 
ano com o surgimento e dis-
seminação do novo coronaví-
rus. Ao longo desse tempo, o 
Brasil momentos de acelera-
ção e desaceleração da pan-
demia, o que fez com que os 
brasileiros adotassem novos 
hábitos e, em certa medida, 
passassem a viver um esti-
lo de vida pautado em um 
“novo normal”. 

No entanto, embora hou-
vesse uma esperança de que 
em 2021 a tendência fosse de 
declínio da crise, o recrudes-
cimento da doença no país – 
com dispersão de variantes do 
vírus e consequente aumento 
brusco de novos casos e óbi-
tos – acendeu os alarmes e 
está demandando novamente 
o endurecimento de medidas 
de restrição e isolamento so-
cial. 

No âmbito dos condomí-
nios, é sabido que todos já 
deveriam estar adotando pro-
tocolos de prevenção à Co-
vid-19 desde o ano passado, 
porém agora, em face da atual 
situação de riscos elevados, é 
prudente alertar para a neces-
sidade de cobrar e fiscalizar 
mais veementemente o cum-
primento de normas de segu-
rança por parte de morado-
res e funcionários e também 
pensar em retroceder em al-
gumas permissões, tais como 
voltar a suspender a liberação 
de acesso a espaços de lazer 
do prédio. Embora um pouco 
“impopulares” entre os mo-

Piora da 
pandemia pede 
endurecimento 
das restrições 
nos condomínios

Assim como as compa-
nhias de abastecimento de 
água, os condomínios pre-
cisam se preocupar com a 
qualidade e o volume de seus 
reservatórios. Para garantir 
o fluxo e a potabilidade ade-
quados aos moradores, a me-
lhor solução é a instalação de 
sensores de monitoramento 
nas caixas d’água e piscinas.

Esses equipamentos elimi-
nam a necessidade da coleta 
manual de amostras para 
análise, identificando parâ-
metros como pH, cloro, con-
dutividade e turbidez, trazen-
do mais segurança à saúde 
dos condôminos.

Por meio uma rede sem 

Você conhece a 
qualidade da água 
que bebe?

fio de última geração, o moni-
toramento é feito 24 horas por 
dia, de maneira remota. A par-
tir de uma programação prévia 
de valores mínimos e máximos, 
o sensor envia uma notificação 
para o administrador ou realiza 
comandos automáticos quando 
esses marcos são alcançados. 
No caso de um medidor de va-
zão instalado em uma caixa 
d’água, por exemplo, quando o 
nível máximo do reservatório é 
atingido, o equipamento se co-
munica automaticamente com 
a válvula para que o forneci-
mento seja suspenso naquele 
momento, evitando o desper-
dício.

Com alta durabilidade, os 

sensores utilizados pela Iou-
Tility são instalados em locais 
estratégicos dos reservató-
rios, otimizando a análise e 
minimizando os riscos de con-
taminação, zelando pela saú-
de de todos. 

Solicite um orçamento 
pelo e-mail comercial@iouti-
lity.com.br.

radores, tais medidas devem 
ser tomadas, pois o momento 
pede máxima cautela. 

No período crítico, é im-
portante que síndicos e ad-
ministradores se atentem às 
legislações locais de seus mu-
nicípios e estados, haja vista 
que algumas localidades, a 
exemplo do Distrito Federal, 
já lançaram decretos especí-
ficos impondo restrições à cir-
culação em condomínios. De 
modo geral, as medidas deter-
minam fechamento de áreas 
comuns, incluindo academias, 
áreas de lazer, e podem impor 
horário para toque de reco-
lher. A desobediência aos de-
cretos pode acarretar multas 
aos condomínios e também 
multas individuais aos condô-
minos infratores. 

MORADOR
DESOBEDIENTE

O síndico deve fiscalizar o 
cumprimento dos protoco-
los anti-covid dentro das de-
pendências do condomínio. 
Isso inclui o uso adequado de 
máscara facial (cobrindo nariz 
e boca). 

É desejável que o bom 
senso sempre prevaleça e, 
para isso, é importante cons-
cientizar os moradores sobre 
a importância do uso do EPI 
(Equipamento de Proteção In-
dividual) com cartazes, avisos 
em grupos de whatsapp e de-
mais meios. 

Contudo, não sendo sufi-
ciente, o síndico deve aplicar 
advertência e multa no con-
dômino desobediente e, caso 

persista a infração, pode-se 
até chamar autoridade com-
petente (polícia militar). 

ASSEMBLEIAS
Se possível, é indicado que 

se reagende por pelo menos 1 
mês (sujeito à reavaliação) a 
realização de reuniões de con-
domínio, sobretudo se elas 
não são urgentes (assembleias 
extraordinárias, por exemplo). 
No caso de assembleias que 
têm prazo estrito para ocorrer, 

como as assembleias ordiná-
rias, é interessante remanejar 
esta reunião para uma plata-
forma virtual. 

A mensagem do momento 
deve ser clara: não promover 
aglomerações, nem que seja 
para deliberar sobre o pró-
prio condomínio. A pandemia 
atravessa uma fase crítica no 
Brasil e toda a sociedade deve 
estar consciente e engajada 
em dar o seu melhor para 
vencer esta crise. 

No período 
crítico, é 

importante 
que síndicos e 

administradores 
se atentem 

às legislações 
locais de seus 
municípios e 

estados

“
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Justiça limita número
de gatos por apartamento

cotidiano

Apesar de o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) já ter decidi-
do, em 2019, por unanimidade 
que condomínios não podem 
proibir animais de estimação, 
a permanência deles nos pré-
dios, entretanto, ainda é mo-
tivo de algumas pendências 
judiciais. Isso ocorre quando a 
paz da vizinhança é perturba-
da e se ultrapassam os limites 
da razoabilidade dentro da 
harmonia entre condôminos 
e pets. 

Nesse âmbito, é válido lem-
brar da tríade da boa convivên-
cia representada pelos 3 “Ss” 
do condomínio: segurança, 
sossego e saúde. Essas pala-
vras “mágicas” constam inclu-
sive no Capítulo V do Código 
Civil, que trata sobre o Direito 
de Vizinhança. Embora exista a 
permissão legal para se ter um 
bichinho de estimação dentro 
de sua unidade privativa, é pru-
dente que o condômino avalie 

se ele não está ameaçando, em 
alguma medida, a segurança, o 
sossego, ou a saúde dos vizi-
nhos. 

Essa condição foi levada em 
consideração pela 5ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) 
o qual determinou que mãe e 
filho deverão limitar em cinco 
o número de gatos que criam 
em um apartamento, locali-
zado em um dos cinco blocos 
do Condomínio do Parque 
Residencial Eldorado, em Vila 
Isabel. No imóvel vivem 52 
felinos e os condôminos esta-
vam incomodados com o mau 
cheiro das fezes e da urina dos 
bichanos. O odor, segundo os 
moradores, invadia o corredor 
e os elevadores do bloco resi-
dencial.

De acordo com o processo, 
o número de gatos foi uma sur-
presa para o síndico e condô-
minos, que entraram com uma 

ação na Justiça. A quantidade 
excessiva de animais foi des-
coberta em inspeção realizada 
pela Vigilância Sanitária com a 
presença de um oficial de jus-
tiça. Os animais se espalhavam 
pelas estantes da sala, armá-
rios de cozinha e até em um 
vão do teto do apartamento.

Além da limitação do nú-
mero de felinos, com o enca-
minhamento dos excedentes 
para uma instituição acolhedo-
ra, a Justiça determinou uma 
série de medidas que mãe e fi-
lho deverão cumprir: eles terão 
de comprovar em juízo que fa-
zem faxina semanal no imóvel, 
sob pena de multa que poderá 
chegar a R$ 8 mil, e também 
apresentar ao condomínio a 
carteira de vacinação dos fe-
linos. Caso deixem de fazer a 
vacinação, serão multados em 
R$ 10 mil.

O entendimento da Justi-
ça confirma a necessidade de 

se respeitar os “3 Ss” do 
condomínio. A situação 
mencionada claramente 
atenta contra a saúde e 
segurança dos morado-
res, por favorecer um 
ambiente sanitaria-
mente precário e pro-
pício à propagação de 
doenças, por exemplo. 
Além disso, os ruídos 
promovidos por uma 
quantidade tão grande de ani-
mais é motivo para perturbar o 
sossego da vizinhança. Desse 
modo, é possível concluir que 
os animais são aceitos e até 

bem-vindos nos condomínios, 
mas é preciso ter bom senso 
por parte dos tutores. Os limi-
tes da razoabilidade devem ser 
respeitados.
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Carrinhos de condomínio: 
como escolher o modelo ideal

Quem mora em condomínio sabe que con-
duzir alguns tipos de carga, como sacolas de 
supermercado, desde a entrada do prédio ou 
garagem até o destino final – o apartamento 
– pode ser um desafio. Quando maior o traje-
to, maior a dificuldade. Nesse sentido, um ele-
mento que pode vir a calhar e dar aquela ajuda 
bem-vinda na hora do aperto são os carrinhos, 
sendo, portanto, uma aquisição importante 
para melhor praticidade dos condôminos. 

Estabelecendo regras – Comodidade é algo 
bom e todo mundo gosta, mas é importante 
lembrar que, assim como todos os bens coletivos 
do condomínio, o uso do carrinho de cargas deve 
obedecer a algumas regras. A mais básica delas 
é: se usou, devolva-o ao mesmo local de onde 
o retirou! Com frequência, há queixas de mora-
dores que levam os carros para apartamentos e, 
após a descarga, abandona-os em quaisquer lo-
cais, seja o hall do andar ou do bloco, dentro de 
elevadores, etc. 

Há, ainda, uma falta mais grave que deve 
ser advertida e penalizada pelos síndicos quan-
do identificada. Há moradores que chegam a 
se apropriar de carros, retendo-os em casa por 
vários dias para uso doméstico ou atividades de 
seu próprio interesse, o que vai totalmente con-
tra os princípios da coletividade. Para resolver 
isso, é interessante que o carrinho adquirido já 
venha com um dispositivo de trava com chaves 
ou cartões numerados, identificando o número 
do apartamento que está utilizando-o em cada 
empréstimo. 

SABENDO ESCOLHER
Existe no mercado uma gama de carrinhos 

que podem ser adquiridos pelo condomínio para 
melhor satisfazer às necessidades de seus mora-
dores. Contudo é interessante também conside-
rar algumas características próprias do edifício 
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para não errar na hora de fazer a escolha. Algu-
mas dicas são: 1) Observar o piso que predomina 
no trajeto que as pessoas precisarão fazer com o 
carrinho, é muito irregular ou é um piso regular? 
2) Qual é o tamanho do elevador, pequeno, mé-
dio ou grande? 

Em relação ao piso, tal informação pode ser 
útil para direcionar a escolha por modelos com 
rodas semi-pneumáticas no caso de pisos mais 
irregulares, como bloquetes e pré-moldados, ou 
rodas em nylon para pisos com menos falhas. Em 
segundo lugar, havendo elevadores, obviamen-
te o tamanho do carrinho deverá ser compatível 
com o deles. É preciso lembrar que deve caber 
o carrinho mais uma pessoa adulta, ao menos, 
dentro do elevador.

MODELOS
Os carrinhos metálicos geralmente são pro-

duzidos em arame galvanizado e apresentam ex-
celente durabilidade. É importante observar que 
ele deve ter proteção emborrachada nas bordas, 
onde o condutor coloca as mãos, para proteger 
os elevadores de possíveis arranhões. Há no 
mercado também versões de carrinhos em plás-
tico ecológico e os modelos costumam ser bem 
similares aos carrinhos de supermercado, sendo 
mais uma opção para os condomínios. Os tama-
nhos são variáveis e são medidos em volume (li-
tros): 140, 200, 240, etc.

Os preços são muito variáveis e dependem 
dos diversos fatores mencionados: tamanho, 
materiais dos componentes, fabricante. A faixa 
compreende valores desde R$ 400 a R$1200, 
por carrinho. Em princípio, o investimento pode 
soar “salgado”, mas considerando que essa não 
é uma compra que precisará ficar sendo refeita 
pelo condomínio e que um produto de qualidade 
será durável e trará comodidade aos moradores, 
esta é uma boa aquisição a ser feita.
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Síndico também ri!
QUEM CHEGOU PRIMEIRO?
Um corinthiano e um palmeirense desceram 
de um prédio. Qual chegou primeiro?
Resposta: O palmeirense, por que o corin-
thiano para pra pichar o prédio !!

Ê GAÚCHO!!!
O jovem gaúcho, no dia de pedir a mão da 
prenda em casamento, senta-se à mesa com 
os futuros sogros, e logo ouve:
- E daí índio velho, qual são suas intenções 
com a minha filha?
- As melhores possíveis, tchê, diz o rapaz, pá-
lido e nervoso.
O gaúcho véio olha bem dentro dos olhos do 
rapaz e diz:
- Mas minha filha gosta de homem grande, 
grosso e bem duro.
E o rapaz responde sem pensar:
- Mas bah, quem não gosta, tchê!

MAS COMO?
Um advogado e um engenheiro estão pes-
cando no Caribe. O advogado comenta:
— Estou aqui porque minha casa foi destruí-
da num incêndio com tudo que estava dentro. 
O seguro pagou tudo.
— Que coincidência! — diz o engenheiro.
— Minha casa também foi destruída num 
terremoto e perdi tudo, mas o seguro pagou 
tudo.
O advogado olha intrigado para o engenheiro 
e pergunta:
— Como você faz para provocar um terremo-
to?

UM GAGO E UM CARECA
Um gago está a gozar com um careca.
Gago: “Qqqqquannttttoooo dddddinnnnheirr-
rooo ggggassssta nnnnnoooo ccccaaaabbbe-
eellllellleeirrrrooo?”
Careca: “Menos do que você no telemóvel.”

QUERO SER UM DEPUTADO
O Joaozinho telefona para a Assembleia da 
República.
Joazinho: “Bom dia, queria ser um deputado. 
O que é preciso?”
Funcionário: “Mas, você é louco?”
Joazinho: “Sim, o que mais é preciso?”

BUSCAR A SOGRA
— Chefe, eu queria que o senhor me liberasse 
amanhã de manhã. É por causa da minha mu-
lher. Ela quer que eu vá buscar a mãe dela pra 
passar o fim de semana lá em casa.
— Olha, tem muita coisa pra fazer aqui no escri-
tório e eu não vou poder liberar você amanhã.
— Obrigado, chefe. Eu sabia que podia contar 
com o senhor.

LAPIDE PARA A SOGRA
Todos elogiaram a bondade e o respeito daque-
le genro que gastou uma nota preta para fazer 
uma rica lápide de mármore, para a sepultura 
da sogra.
Os elogios cessaram, no entanto, tão logo se 
conheceram os dizeres que ele mandou gravar: 
“Aqui jaz e jaz bem. Descansa ela e eu tam-
bém!”.

PREGUIÇA DE IR PRA ESCOLA
De manhã, a mãe bate na porta do quarto do 
filho: — Filho acorda!
— Hoje não vou à escola! E não vou por três 
motivos: estou morto de sono, detesto aquele 
colégio e não aguento mais os professores.
— Mas você tem que ir, filho! E por três motivos: 
você tem um dever a cumprir, já tem 45 anos e 
é o diretor do colégio.

JOÃOZINHO ATRASADO
Joãozinho chegou muito atrasado à escola, e a 
professora perguntou: — O que aconteceu?
— Fui atacado por um crocodilo!
— Oh, meu Deus! E você se machucou?
— Machucar não, mas o trabalho de matemáti-
ca ele comeu todinho...

RELÓGIO ATRASADO
A mulher comenta com o marido: Querido, hoje 
o relógio caiu da parede da sala e por pouco 
não bateu na cabeça da mamãe... Maldito reló-
gio. Sempre atrasado...

BOBO
Minha senhora, quer fazer o favor de pedir ao 
seu filho que pare de me imitar???
A mulher fala para o filho:
-Zequinha, eu já disse pra você parar de bancar 
o bobo!!!

DÁ-LHE PORTUGAS!!!
Dois portugueses assalta-
ram um carro-forte e cada 
um levou um malote fecha-
do. Meses depois eles se 
encontraram: - Ô, Manoel! Tinha muito dinheiro 
no seu malote?
- Quase nada!! Oitocentos reais e alguns che-
ques pré-datados! E no seu????
- Nem te conto!! Estava repleto de notas pro-
missórias. Acabei de pagar a última ontem!!

JOÃOZINHO
A professora pergunta aos alunos: - Quem aqui 
reza antes das refeições?
Todos levantam a mão, menos Joãozinho.
- Joãozinho! Você não reza antes das refei-
ções? - Não, fessora… Lá em casa não precisa! 
A minha mãe cozinha bem!

NAS CADEIRAS, NAS CADEIRAS!
O casal de brasileiros entra em um restaurante, 
em Portugal, que tem uma linda vista para um 
grande e charmoso rio e pergunta: - Podemos 
sentar naquela mesa com vista para rio?
E o garçom responde: - Acho melhor os senho-
res sentarem nas cadeiras!!!!

ANJO
Dois amigos estavam sentados no bar tomando 
uma e conversando: - Sabe, minha sogra é do 
tipo que eu posso chamar de um anjo!
- Você tem sorte, a minha sogra continua viva!!!

AHHHH, LOIRA!
A loira estava sentada com o marido no ban-
co da praça, rodeados de pombos. Um subiu 
na cabeça do marido, cagou e saiu voando. Ele 
para a mulher:
-Rápido, me passe um pedaço do papel higiêni-
co que você carrega na bolsa!
- Não seja bobo! Com tantos pombos, como 
você saberá qual é o que precisa de papel hi-
giênico!

QUANTAS HORAS
O louco chega para o outro e pergunta:
— Você sabe que horas são?
— Sei! — responde o outro.
— Muito obrigado!
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Tratamento da fossa condominial
não deve ser adiada além de um ano

Embora atualmente este-
jam caindo em desuso, gra-
ças à ampliação das redes de 
saneamento básico, as fossas 
sépticas são uma realidade 
para muitos condomínios, ser-
vindo como estação primária 
de esgoto. Essas estruturas 
existem para reduzir o despe-
jo de resíduos diretamente na 
natureza ou no sistema de es-
gotamento público, portanto 
devem receber manutenções 
adequadas periodicamente 
para evitar transtornos aos 
moradores e quem mais viva 
próximo ao prédio.

O manejo deve ser feito 
idealmente a cada 6 meses, 
não ultrapassando o inter-
valo de um ano entre uma 
manutenção e outra. O atra-
so neste calendário acarreta 
consequências negativas que 
prejudicam a salubridade do 
ambiente condominial, tais 
como: forte odor nas proxi-
midades da fossa e saindo de 
ralos e canos, entupimentos 
constantes, contaminação do 
solo, bem como o estímulo à 
proliferação de pragas, como 
ratos, baratas, mosquitos 
transmissores de doenças. 

A instalação de uma fos-
sa séptica deve seguir os pa-

râmetros preconizados pela 
NBR-7229 da Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas 
(ABNT). Segundo a norma, 
existem três tipos de fossas: a 
de câmara única, a de câma-
ras sobrepostas e a de câma-
ras em série, as quais consis-
tem em tanques construídos 
com concreto ou alvenaria, 
cujo volume varia de acordo 
com a demanda do imóvel. 
Neles ocorrem processos físi-
cos e químicos, além da sepa-
ração entre materiais líquidos 
e sólidos, com a finalidade de 
funcionar como se fosse uma 
primeira etapa no tratamento 
dos dejetos.

Existem diferentes méto-
dos para se realizar a manu-
tenção da fossa séptica e o 
primeiro passo para cuidar da 
questão é contratar uma em-
presa especializada e licencia-
da para o serviço, a qual esta-
rá habilitada para determinar 
qual deles melhor se aplica ao 
perfil do condomínio. 

Uma opção muito conheci-
da é a contratação de um ca-
minhão-tanque, o qual fará a 
coleta de dejetos. Esse veículo 
possui um vácuo que “aspira” 
toda a sujeira – sólida e líqui-
da – por meio de bombea-
mento para o reservatório do 

caminhão (similar a tanques 
de combustível). Após isso, 
os resíduos são conduzidos a 
uma estação para serem de-
vidamente tratados e descar-
tados. 

Existe também a possibi-
lidade de realizar a limpeza 
de fossas sépticas condo-
miniais utilizando o recurso 
de biorremediadores. Esses 
“remédios” são, na verdade, 
bactérias do bem que farão 
o tratamento dos efluentes, 
decompondo matéria orgâni-
ca, evitando contaminação do 
solo e minimizando impactos 
ambientais. Esse processo, 
mais ecológico diminui a ne-

cessidade das limpezas mecâ-
nicas e contribui para a dimi-
nuição do odor também. 

Devem ser considerados 
também os procedimentos de 
“emergência”, ou seja, aque-
les a que se recorre quando 
as medidas preventivas não 
foram adequadamente se-
guidas. A falta de limpezas 
periódicas pode ocasionar o 
entupimento de canos e tu-
bulações, graças à impactação 
de detritos sólidos, mistura-
dos à gorduras. Nesses casos, 
é indicado fazer um hidrojate-
amento. Também é feito com 
um caminhão, mas dessa vez 
ao invés de aspirar ele vai in-
troduzir mangueiras e injetar 
água em alta pressão para de-
sobstruir a rede. 

É importante ressaltar que 
o método emergencial não 
deve se tornar uma rotina, 
sob o risco de maiores preju-
ízos serem causados ao con-
domínio e seus moradores. O 
ideal é manter um calendário 
de higienizações periódicas 
das fossas condominiais, caso 
contrário o síndico pode ser 
responsabilizado civil e cri-
minalmente por negligenciar 
este importante item da ma-
nutenção predial. 

manutenção

Sanitização profissional:
condomínios seguros por mais tempo

O aumento de infecções e 
óbitos por Covid-19 demons-
trou um agravamento signifi-
cativo do cenário da pandemia 
no Brasil durante o primeiro 
trimestre de 2021. Diante des-
se panorama, flexibilizações 
que vinham sendo adotadas 
precisaram ser repensadas e, 
por outro lado, mais exigências 
foram impostas. Nos condomí-
nios, enquanto locais de ampla 
circulação de pessoas, perma-
nece a constante necessidade 
de se evitar focos de contami-
nação, barrando a cadeira de 
transmissão deste vírus que 
tem sido uma grande preocu-
pação para a sociedade. 

Nesse contexto, os proce-
dimentos de desinfecção e sa-
nitização de ambientes já não 
são uma novidade. A busca por 
tais serviços cresceu vertigino-
samente desde o ano passado, 
seja para ambientes corporati-
vos, repartições públicas, ho-

téis, instituições de ensino e, 
claro, condomínios. Agora, com 
a piora da crise sanitária rela-
cionada à Covid-19, a procura 
segue em alta, visto que a lim-
peza de ambientes por agentes 
profissionais minimiza riscos e 
é um investimento importante 
para a proteção dos condômi-
nos e colaboradores. 

SANITIZAÇÃO
A sanitização ou desinfec-

ção é o processo que reduz o 
número de microrganismos 
patogênicos aos níveis seguros 
para a saúde, de acordo com 
RDC 14/2007 da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). O processo deve ser 
realizado exclusivamente por 
empresas especializadas, que 
contem com químico respon-
sável, cujos produtos e equi-
pamentos utilizados tenham 
certificação do Ministério da 
Saúde e Anvisa. 

Esse cuidado é pertinente 
porque o “remédio” utilizado 
(sua qualidade, concentração 
e seus efeitos) deve ser eficaz 
contra fungos, bactérias e vírus 
(especialmente o da Covid-19), 
porém não pode ser tóxico a 
ponto de causar danos à saúde 
humana ou a animais de esti-
mação. É importante que o quí-
mico usado não seja inflamável 
ou corrosivo a ponto de danifi-
car objetos, pintura de paredes 
ou estruturas do prédio. 

O procedimento será reali-
zado em três etapas. Primeira-
mente é feito um diagnóstico 
com uma varredura da área e 
identificação de possíveis locais 
que podem ser contaminados 
como o chão, paredes, banca-
das, objetos e especialmente 
interruptores de luz, maça-
netas, corrimãos. A segunda 
etapa é a sanitização propria-
mente dita com a aplicação de 
produtos saneantes químicos, 

davia, que o procedimento de 
sanitização é uma arma a mais 
na luta contra o coronavírus, 
mas que ao adotá-lo não signi-
fica que se deve baixar a guarda 
em relação a outras condutas. 
Pelo contrário, todo o protoco-
lo de prevenção à contamina-
ção deve ser rigorosamente se-
guido para que juntas, todas as 
medidas, surtam efeito evitan-
do adoecimento de moradores 
e funcionários. 

Portanto, além de contra-
tar empresas de sanitização, é 
fundamental fiscalizar o uso de 
máscara facial dentro do con-
domínio (inclusive de visitan-
tes e prestadores de serviço), 
fornecer álcool gel para mãos, 
estabelecer distanciamento de 
no mínimo 1,5 metros entre 
indivíduos, além de manter 
a limpeza de rotina nas áreas 
comuns usando álcool 70% e 
demais produtos de limpeza 
triviais. 

visando à prevenção de infec-
ções, inclusive Covid-19. Por 
fim, é emitido um certificado 
pela empresa responsável ates-
tando o procedimento feito.

Os atuais protocolos de 
desinfecção de ambientes e 
revestimentos priorizam o uso 
do quaternário de amônio de 
5ª geração, composto que é 
administrado com um equipa-
mento que produz uma espé-
cie de névoa que paira sobre o 
local. Esse produto forma uma 
película protetora e superfícies 
onde é aplicado, o que confere 
uma ação prolongada contra 
a proliferação de microrganis-
mos. É importante que uma 
nova sanitização seja feita den-
tro do período de até três me-
ses, porém diante da crise atual 
esse intervalo pode ser reduzi-
do para uma maior segurança. 

PREVENÇÃO SEMPRE
Os síndicos devem saber, to-


