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Morcegos 
podem 

transmitir
a Raiva
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Raios não me mordam!

A  chegada da primavera demarca o início da temporada de raios no país, a qual se intensifica no verão. Assim, agora é um 
dos momentos ideais de checar se o condomínio está preparado para recebe-los. É válido ressaltar a necessidade de se tomar 
as devidas precauções contra incidentes com raios, visto que, mesmo o prédio possuindo seguro, estando a manutenção do 

para-raio desatualizada, o condomínio fica sem poder reivindicar o direito a ressarcimento. PÁGINA 10.

Que tal apostar 
em palmeiras 

para dar
elegância ao 
paisagismo? Página 12



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.

A Convenção reúne o con-
junto de regras que rege a con-
vivência dentro do condomínio. 
É com base nela que condutas 
administrativas serão toma-
das, normativas serão impos-
tas e eventuais penalidades se-
rão aplicadas. Este documento 
tão importante deve ser conce-
bido assim que o condomínio é 
fundado e tão logo comece a 
ser ocupado, tendo seu registro 
junto ao Cartório de Registro de 
Imóveis para ser devidamente 
validado com força de lei.

Sabemos, contudo, que, as-
sim como qualquer outro texto, 
há uma tendência de que a Con-
venção reflita os entendimentos 
da época em que foi escrita. Por 
óbvio, não é possível prever o 
futuro, logo, não há como um 
mesmo texto escrito na data de 
fundação do condomínio per-
maneça sempre atual e com-
patível com todas as demandas 

que vão surgindo no decorrer 
do tempo. 

Precisamos ter em mente 
que vivemos em um mundo em 
transição constante. As tecnolo-
gias mudam, a sociedade evo-
lui, novos hábitos surgem e com 
isso, surgem também novos 
desafios: como fazer valer as re-
gras de Convenções do “passa-
do” em condomínios que vivem 
o “presente”?

Essa é hoje uma questão en-
frentada por diversos condomí-
nios fundados há alguns anos e 
que possuem Convenções um 
pouco desatualizadas, ou seja, 
cujas disposições já não con-
templam totalmente as deman-
das atuais. Diante disso, surge a 
dúvida: o que fazer? Sim, é pos-
sível reformar ou até mesmo 
recriar uma Convenção do zero!

Abordamos este importante 
tema da atualidade nesta edição 
do Jornal do Síndico, em nossa 

matéria de “Administração”. Ne-
la saiba um pouco mais sobre 
como lidar com a obsolescência 
de normas antigas. É possível 
alterar toda a Convenção, rees-
crevendo-a ou rerratificando-a, 
isto é, corrigindo apenas parte 
de algum conteúdo específico. 
Para ambos os processos é ne-
cessário contar com assessoria 
jurídica especializada a fim de 
agilizar a burocracia e minimizar 
as falhas. 

E em se tratando de atuali-
zar e trazer o condomínio para 
o tempo presente, confira tam-
bém nesta edição nossa entre-
vista especial sobre retrofit de 
fachadas. Nesta conversa, a ar-
quiteta e urbanista Kimberly Pi-
nheiro explica em que consiste 
este procedimento de “repagi-
nação” de estruturas arquite-
tônicas antigas. É possível me-
lhorar o antigo, valorizando o 
imóvel, sem abrir mão comple-

tamente das bases estruturais. 
Chegou a hora de reformar!

O Jornal do Síndico é sua 
fonte de informação garantida 
no universo dos condomínios. 
Siga conosco e tenha uma ótima 
leitura!

Condomínios: o desafio da evolução
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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.

Precisamos ter em 
mente que vivemos 
em um mundo em 

transição constante. As 
tecnologias mudam, a 

sociedade evolui, novos 
hábitos surgem e com 
isso, surgem também 
novos desafios: como 

fazer valer as regras de 
Convenções do “passado” 

em condomínios que 
vivem o “presente”?

“
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Indicadores Econômicos jurisprudência

2,94

0,86

0,71

0,93

0,1590

1.100,00

MAR/21
TJ-RJ - Inteiro Teor. AGRAVO DE INS-
TRUMENTO: AI 71893420178190000 
RIO DE JANEIRO CAPITAL 27 VARA 
CIVEL
Data de publicação: 06/04/2017
Decisão: do condomínio, a uma, porque 
o condomínio edilício é tão somente pes-
soa formal e, a duas, porque ainda que 
não...-34.2017.8.19.0000 AGRAVANTE: 
CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TECNOCI-
BRA AGRAVADO: ELEVADORES IDEAL 
LTDA RELATOR: DES... contra os con-
dôminos, vez que frustrada a execução contra o condomínio. 
Alegou o Demandado que a decisão...

TJ-SP - Inteiro Teor. : 10303626120158260577 SP 1030362-
61.2015.8.26.0577
Data de publicação: 02/08/2017
Decisão: advinda da habitação em condomínio edilício 
não impõe ao condomínio a obrigação e a responsabilida-
de...-61.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Cam-
pos, em que é apelante CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SE-
VILHA, são... José dos Campos - 1ª Vara Cível Apelante: 
Condomínio Residencial Sevilha Apelados: Cintia Akemi...

TJ-SP - Inteiro Teor. Agravo de Instrumento: AI 
21755721420158260000 SP 2175572-14.2015.8.26.0000
Data de publicação: 17/09/2015
Decisão: . - Condomínio edilício - Ação relacionada à passa-
gem de animal de estimação por áreas comuns do condomí-
nio...-14.2015.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que 
é agravante ELI KARINA FERNANDES, é agravado CONDO-
MÍNIO RESIDENCIAL VILLAGE...: Condomínio Residencial 
Village Monet Juiz de 1º Grau: Celso Alves de Rezende Voto 
nº 19591

TJ-SP - Inteiro Teor. : 10007493520168260100 SP 1000749-
35.2016.8.26.0100
Data de publicação: 12/12/2017
Decisão: relativas a condomínio edilício, consoante o dis-
posto no artigo 5º, inciso III.I da Resolução nº 623... Paulo, 
em que é apelante CONDOMINIO TORRES DE GENOVA, 
são apelados FREUA ADMINISTRAÇAO DE BENS...: Con-
domínio Torres de Genova Apelado: Freua Administração de 
Bens e Participações e Outro Comarca...

TJ-SP - Inteiro Teor. Agravo de Instrumento: AI 
21108599320168260000 SP 2110859-93.2016.8.26.0000
Data de publicação: 16/08/2016
Decisão: -93.2016.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pre-
to, em que é agravante BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A, é 
agravado CONDOMÍNIO....A. AGRAVADO: CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL TREZE DE MAIO INTERESSADOS: CLAU-
DIO HENRIQUE LOPES E OUTROS VOTO... Nº 31.483 CO-
BRANÇA Despesas de condomínio Cumprimento da senten-
ça Substituição do devedor

0,80

0,38

0,44

0,31

0,1590

1.100,00

ABR/21

4,10

0,96

0,41

0,83

0,1590

1.100,00

MAI/21

0,60

0,81

0,53

0,2446

1.100,00

JUN/21

  0,60 0,78

1,02

1,02

0,96

1.100,00

JUL/21

0,66

0,88

1,44

0,87

0,2446

1.100,00

AGO/21

0,64

1,20

1,13

1,16

0,3012

1.100,00

SET/21

0,1590
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administração

Em uma analogia simbó-
lica, a Convenção está para 
o condomínio edilício assim 
como a Constituição Federal 
está para o país. A compara-
ção pode parecer simplista, 
mas resume o que esses dois 
documentos têm em comum: 
ambos servem como texto-
-base para condutas, toma-
da de decisões, sendo, por-
tanto, a principal “lei” a ser 
seguida pelos seus respecti-
vos gestores e comunidade.

Um desafio de muitos 
condomínios que já possuem 
pelo menos duas décadas de 
fundação é lidar com a obso-
lescência de algumas dispo-
sições trazidas em suas Con-
venções originais. Isso se dá 
porque a atualidade impõe 
questões que não eram re-
levantes ou sequer existiam 
quando o prédio foi inaugu-
rado anos atrás. Com isso, 
surge o desafio de atualizar 
as regras do jogo mediante as 
demandas do momento.

Entretanto, devido a sua 
grande importância, já po-
demos supor que – assim 
como a Constituição – não 
é tão simples alterar o que 
está previsto na Convenção 
condominial, mas é possível 
fazê-lo em alguns casos. Tais 
alterações podem se dar de 
dois modos. É o que explica 
o advogado Marcos Barbosa 

Vasques, pós-graduado em 
Responsabilidade Civil e Di-
reito do Consumidor e mes-
tre em Direito Público, mili-
tante na área condominial no 
Rio de Janeiro (RJ).

“É possível alterar toda a 
Convenção, reescrevendo-
-a, ou rerratificar, corrigindo 
apenas parte de algum conte-
údo específico. O trabalho é 
burocrático e exige a consul-
ta de um técnico, pois o Códi-
go Civil trouxe muitas altera-
ções relativas ao Condomínio 
Edilício, revogando parte da 
lei 4.591, de 16/12/1964. Re-
comenda-se a contratação de 
assessoria jurídica especiali-
zada em Direito Condominial 
para tanto”, orienta Vasques.

Primeiramente, para se 
realizar uma alteração de 
Convenção, é preciso mar-
car uma assembleia geral 
dos condôminos (AGE/AGO), 
com observância dos requisi-
tos legais, na qual fique cla-
ramente disposto que conste 
no edital de Convocação que 
um dos itens da pauta é pro-
ceder às alterações na Con-
venção em vigor. Importante 
saber: o quórum de aprova-
ção é de, no mínimo, 2/3 das 
frações ideais dos titulares 
presentes na assembleia

Neste ponto surge um 
desafio que pode tornar o 
processo de alteração da 

Convenção condominial um 
pouco difícil, pois sabe-se 
que na maioria dos condo-
mínios é complicado reunir 
grande público de uma só vez 
nas reuniões. “Nem sempre é 
fácil de se obter esse quórum 
de aprovação. Por isso mes-
mo há decisões dos tribunais 
no sentido de se aprovar que 
as Convenções prevejam a 
existência de assembleias de 
continuação, o que facilitaria, 
em muito, a obtenção desse 
quórum”, esclarece o advo-
gado. Dessa forma, o proces-
so pode ir se dando em eta-
pas.

Sob o ponto de vista buro-
crático, o advogado Marcos 
Vasques explica que não há 
“vantagens” em rerratificar 
em vez de alterar efetiva-
mente todo o texto da Con-
venção, já que o processo 
de aprovação é o mesmo, 
ou seja, tem-se a mesma di-
ficuldade de aprovação para 
ambos objetivos, o que muda 
é apenas o trabalho de relei-
tura em cima do texto origi-
nal: “alterar e rerratificar, no 
que diz respeito a uma Con-
venção, exige o mesmo quó-
rum de aprovação, portanto 
têm o mesmo efeito”, afirma. 
Após aprovado, o novo docu-
mento deve ser registrado no 
Cartório de Registro de Imó-
veis.

Como lidar com a obsolescência 
das Convenções antigas

ASSEMBLEIAS
ATRATIVAS

Convencer os condôminos a comparecerem às assem-
bleias pode se tornar uma tarefa bastante difícil no contexto 
de alguns condomínios. Quando a deliberação necessita de 
um quórum mínimo, a aprovação de determinadas decisões 
importantes para a coletividade passa a ser um desafio, o 
que pode travar a solução de problemas urgentes. Em vir-
tude disso, é melhor tentar pensar maneiras para atrair os 
condôminos às assembleias do condomínio e convencê-los 
de que aquele momento é importante e pode ser agradável. 

Para isso, algumas estratégias podem ser usadas no intui-
to de mobilizar o condomínio em torno das reuniões a fim 
de chamar o maior número de moradores. Dicas: 1) Como 
síndico, sempre seja pontual no início e rigoroso com a du-
ração; 2) Estimule a gestão participativa no condomínio com 
criação de comissões; 3) Crie um atrativo pós-assembleia 
(coquetel, sorteio de brindes, etc); 4) Evite pautas longas e 
5) Procure mesclar temas (os mais burocráticos e também 
aquilo que os moradores anseiam por se manifestarem).
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solidariedade

Eu cuido da minha saúde 
todos os dias. E você?

O movimento internacional de cons-
cientização para a detecção precoce do 
câncer de mama, Outubro Rosa, foi cria-
do no início da década de 1990, quando 
o símbolo da prevenção ao câncer de 
mama — o laço cor-de-rosa — foi lança-
do pela Fundação Susan G. Komen for the 
Cure e distribuído aos participantes da 
primeira Corrida pela Cura, realizada em 
Nova York (EUA) e, desde então, promovi-
da anualmente.

O período é celebrado no Brasil e no 
exterior com o objetivo de compartilhar 
informações e promover a conscienti-
zação sobre o câncer de mama, a fim de 
contribuir para a redução da incidência e 
da mortalidade pela doença.

O objetivo do Outubro Rosa 2021 é 
divulgar informações sobre o câncer de 
mama e fortalecer as recomendações do 
Ministério da Saúde para prevenção, diag-
nóstico precoce e rastreamento da doen-
ça.

O CÂNCER DE MAMA
O câncer de mama é o tipo que mais 

acomete mulheres em todo o mundo, tan-
to em países em desenvolvimento quan-
to em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 
milhões de casos novos foram estimados 
para o ano de 2020 em todo o mundo, o 
que representa cerca de 24,5% de todos 
os tipos de neoplasias diagnosticadas nas 

mulheres. As taxas de incidência variam 
entre as diferentes regiões do planeta, 
com as maiores taxas nos países desenvol-
vidos.

Para o Brasil, foram estimados 66.280 
casos novos de câncer de mama em 2021, 
com um risco estimado de 61,61 casos a 
cada 100 mil mulheres.

O câncer de mama também ocupa 
a primeira posição em mortalidade por 
câncer entre as mulheres no Brasil, com 
taxa de mortalidade ajustada por idade, 
pela população mundial, para 2019, de 
14,23/100 mil. As maiores taxas de inci-
dência e de mortalidade estão nas regiões 
Sul e Sudeste do Brasil.

Os principais sinais e sintomas suspei-
tos de câncer de mama são: caroço (nódu-
lo), geralmente endurecido, fixo e indolor; 
pele da mama avermelhada ou parecida 
com casca de laranja, alterações no bico 
do peito (mamilo) e saída espontânea 
de líquido de um dos mamilos. Também 
podem aparecer pequenos nódulos no 
pescoço ou na região embaixo dos braços 
(axilas).

FATORES DE RISCO
Não há uma causa única para o cân-

cer de mama. Diversos fatores estão rela-
cionados ao desenvolvimento da doença 
entre as mulheres, como: envelhecimen-
to, determinantes relacionados à vida re-

PORTÃO ELETRÔNICO
Ter um portão eletrônico em per-

feito funcionamento é algo funda-
mental para o controle de acesso de 
moradores, visitantes e funcionários 
e, consequentemente, para a pre-
servação da segurança do condomí-
nio. Portanto, para garantir que isso 
aconteça, é preciso primeiramente 
fazer instalação de produtos de qua-
lidade e, posteriormente, proceder 
as devidas manutenções. A primeira 
recomendação diz respeito à limpeza: 
deve-se manter o local próximo ao au-
tomatizador (“motor”) sempre limpo 
e arejado, visando a evitar a prolifera-
ção de insetos, bem como o acúmulo 
de umidade. 

Deve-se ter cuidado com cães que 
possam urinar no equipamento e pro-
vocar a oxidação de peças. O mesmo 
se aplica a prédios localizados em re-
giões litorâneas os quais sofrem com a 
chamada “maresia”. Uma maneira de 
lidar com isso é recorrendo ao proces-
so de galvanização, também chamado 
galvanoplastia. Em relação aos trilhos, 
deve-se mantê-los limpos e realizar 
a lubrificação das engrenagens do 
sistema. As condições das roldanas 
dos portões deslizantes devem ser 
constantemente vistoriadas, pois se o 
sistema de rolamento quebra, o por-
tão fica pesado, o que sobrecarrega o 
automatizador, podendo ocasionar o 
colapso.

CALHAS
Você já parou para observar para 

onde vai a água que cai do telhado 
no seu condomínio quando chove? 
Quando instalado corretamente e 
com a manutenção em dia, o equipa-
mento responsável por coletar esta 
água é o sistema de calhas. Embora 
sejam mais importantes nos perío-
dos de chuva, as calhas não podem 
ser esquecidas pelos zeladores e sín-
dicos nos períodos secos do ano! Isso 
porque da negligência podem surgir 
problemas como o acúmulo de lixo, 
primeiramente, e, em segundo lugar, 
danos ao material. 

O principal cuidado que se deve 
ter na manutenção das calhas é com 
a limpeza delas. Restos de vegetais 
como frutos, galhos e folhas secas são 
comuns de se acumularem nos condu-
tos, bem como materiais lançados ao 
telhado pelos próprios moradores de 
janelas e sacadas como embalagens 
plásticas, bitucas de cigarro, papéis, 
dentre outros. Isso tudo obstruirá o 
fluxo de água, quando chover, anulan-
do a função primordial da calha que é 
a de canalizar esse fluxo pluvial.  Ou-
tra questão a se observar é o acúmulo 
de matéria orgânica especialmente, 
como frutos e folhas, que contribui 
para reações químicas de oxidação e 
corrosão da calha, o que pode resul-
tar em fissuras, quebras e furos com o 
passar do tempo.

produtiva da mulher, histórico familiar de 
câncer de mama, consumo de álcool, ex-
cesso de peso, atividade física insuficiente 
e exposição à radiação ionizante.

OS PRINCIPAIS FATORES SÃO:
Comportamentais/Ambientais; Obesi-

dade e sobrepeso, após a menopausa; Ati-
vidade física insuficiente (menos de 150 
minutos de atividade física moderada por 
semana); Consumo de bebida alcoólica.

Exposição frequente a radiações ioni-
zantes (Raios-X, tomografia computadori-
zada, mamografia etc.); História de trata-
mento prévio com radioterapia no tórax; 
Aspectos da vida reprodutiva/hormonais; 
Primeira menstruação (menarca) antes de 
12 anos; Não ter filhos; Primeira gravidez 
após os 30 anos; Parar de menstruar (me-
nopausa) após os 55 anos; 

Uso de contraceptivos hormonais 
(estrogênio-progesterona); Ter feito tera-
pia de reposição hormonal (estrogênio-
-progesterona), principalmente por mais 
de cinco anos; Hereditários/Genéticos; 
Histórico familiar de câncer de ovário; de 
câncer de mama em mulheres, principal-
mente antes dos 50 anos; e caso de câncer 
de mama em homem.

 Alteração genética, especialmente 
nos genes BRCA1 e BRCA2; A mulher que 
possui esses fatores genéticos tem risco 
elevado para câncer de mama.
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O Brasil enfrenta a maior seca dos 
últimos 90 anos, com a crescente pre-
ocupação em relação ao desabasteci-
mento de água e de energia em todo 
país, devido à matriz energética nacio-
nal ainda contar predominantemente 
(63,8%) com as usinas hidrelétricas.

Para garantir que sua casa, seu 
condomínio e seu negócio não sofram com os impactos 
da crise hídrica, algumas medidas tecnológicas e de rápi-
da implantação podem ser realizadas, contratando uma 
empresa especializada, reconhecida pelo atendimento e 
serviços de qualidade.

Veja como trazer eficiência hídrica e energética para 
seu imóvel e valorizar seu patrimônio, mesmo durante a 
crise:

1. Individualização de água
A medição individualizada estimula a economia de 

água, reduzindo o desperdício e contribuindo com o 
meio ambiente. Além disso, a partir da adoção dessa me-
dida de eficiência hídrica, as contas passam a refletir o 
real consumo das unidades.

2. Implementação de painéis solares
Seja em áreas rurais ou urbanas, a produção de ener-

gia solar contribui com a autonomia dos imóveis, em re-
lação à distribuidora de eletricidade. Com equipamentos 
de última geração, é possível captar a radiação mesmo 
nos dias nublados e converter em energia, armazenando-
-a em baterias para o uso noturno.

3. Automação e instalação de sensores
A Internet das Coisas possibilita o uso da tecnologia 

em benefício da redução do consumo de recursos, como 
água, eletricidade e tempo. Por meio de processos inte-
ligentes, mantêm-se a temperatura e a iluminação ade-
quadas aos ambientes, regas de jardins, entre muitas ou-
tras operações.

Certificada pelo maior programa de individualização 
do país, o ProAcqua da Sabesp, a IouTility desenvolve 
projetos, com tecnologia de ponta, voltados para a efici-
ência hídrica e energética em todo país.

Solicite um orçamento pelo comercial@ioutility.com.
br ou pelo site www.ioutility.com.br

Condomínio pode multar quem circular 
sem máscara em áreas comuns

Fundamentais para o controle epidemiológico de 
infecções cuja transmissão se dá pelo ar, as másca-
ras faciais têm sua eficácia comprovada pela ciência 
e por isso são atualmente exigidas no contexto da 
pandemia de Covid-19. O uso adequado deste equi-
pamento de proteção individual (EPI), cobrindo boca 
e nariz, reduz a chance de disseminação de gotículas 
contendo partículas do novo Coronavírus, agente 

biológico responsável pela morte de cen-
tenas de milhares de brasileiros desde 
março de 2020. 

Por esta razão, a obrigatoriedade das 
máscaras faciais se tornou uma realidade 
no país, por meio de decretos estaduais 
e municipais, desde o ano passado. Com 
isso, os condomínios precisaram adequar 
também suas próprias regras de convi-
vência, passando a exigir o uso deste EPI 
nas áreas comuns, tanto para moradores, 
quanto para visitantes, funcionários e 
prestadores de serviços. 

Tal exigência prescindiu aprovação em 
assembleia, visto que se tratava de cum-
primento de lei maior e também dada a 
excepcionalidade da situação sanitária 
pela qual o país – e o mundo – passava. Em 
virtude de ainda não termos superado a 
atual crise, apesar do avanço na vacinação 
e da redução de casos, a obrigatoriedade 
do uso de máscaras nos estados brasileiros 
segue em vigência e a desobediência a esta 
norma pode acarretar, com legitimidade, 
advertências e multas nos condomínios. 

Na Justiça, conflitos relacionados a 
este assunto já têm sido alvo de decisões 
de magistrados e o resultado é favorável à 
manutenção das penalidades impostas pe-
los condomínios. Exemplo disso se deu em 
agosto na 8ª Vara Cível de Ribeirão Preto, 
a qual manteve multa aplicada por condo-
mínio a moradora flagrada, por duas vezes, 
sem máscara nas dependências e áreas co-
muns do prédio, mesmo sendo advertida 
por funcionários sobre o uso obrigatório 
do equipamento sanitário. 

Segundo a juíza Carina Roselino Biagi, a 
multa de R$ 1.662,98 é “razoável, propor-
cional e exigível, aos moldes da determina-
ção da assembleia geral condominial e das 
autoridades competentes”. Consta nos au-
tos que a autora da ação pediu a declara-
ção de nulidade da multa e a condenação 
do condomínio a pagar indenização por 
danos morais. 

Ao julgar o pedido improcedente, a ma-
gistrada considerou que “a conduta faltosa 
perpetrada pela requerente é grave, pois 
atenta contra direitos fundamentais cole-
tivos de elevada envergadura, a saber: a 
vida, a integridade física e a saúde. O ato 
em si aparenta ser inofensivo e banal, to-
davia as repercussões geradas poderão 
ser irremediáveis, uma vez que a não uti-
lização de máscara é capaz de culminar na 
contaminação, por Covid-19, dos demais 
condôminos”.

Em sua decisão, a juíza destacou tre-
chos da Lei Estadual 10.083/98 e do Có-
digo Civil, ressaltando que este positiva 
deveres do condômino no artigo 1.336, 
entre eles, “a necessidade de observância 
do sossego, da salubridade e da seguran-
ça coletivos”. “É de notório conhecimento 
popular as graves consequências causadas 
pela moléstia em voga, tais como: seque-
las respiratórias permanentes, deficiências 
mentais, falência de órgãos e, inclusive, a 
morte. Portanto, o ato ilícito praticado pela 
autora é grave e passível de punição”, con-
cluiu.

Crise hídrica: saiba 
como se proteger e 
minimizar os efeitos

cotidiano
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sustentabilidade

Entre os atributos mais va-
lorizados pelas pessoas que 
buscam os edifícios residen-
ciais como moradia estão, em 
primeiro lugar, a segurança e, 
depois, aspectos relacionados 
ao lazer e disponibilidade de 
espaços para serviços. 

Nesse sentido, o contexto 
recente do crescimento das 
grandes cidades, a inegável cri-
minalidade à qual se é exposto 
em passeios externos e o custo 
elevado cobrado em algumas 
opções de diversão são fatores 
que contribuem para o fato de 
equipamentos voltados ao la-
zer estarem em alta nos condo-
mínios.

Em famílias que possuem 
crianças, ter alternativas de di-
versão para os pequenos den-
tro do próprio condomínio são 
um grande atrativo e podem 
ser itens decisivos na hora de 
escolher onde morar. Aprovei-
tando que no dia 12 de outubro 
se celebra o Dia das Crianças, o 
Jornal do Síndico lista 5 dicas 
de como incrementar o lazer 
voltado ao público infantil e as-
sim valorizar ainda mais o con-

Lazer para crianças é atrativo 
forte em condomínios residenciais

domínio!

BRINQUEDOTECA
É possível montar uma sala 

de brinquedos com investi-
mentos do próprio condomínio 
ou com doações dos condô-
minos: carrinhos, miniaturas, 
bonecas, mobiliários, jogos 
lúdicos, fantoches, etc. No 
mercado, é possível encontrar 
kits com várias modalidades 
de brinquedos para diferentes 
faixas etárias voltados a acer-
vo de brinquedoteca. É impor-
tante que o síndico possua o 
inventário de itens (inclusive os 
doados) para manter controle. 
As crianças podem levar seus 
próprios objetos, desde que 
não ofereçam riscos e fiquem 
aos cuidados do portador. As 
chaves do espaço devem ficar 
na portaria e serem retiradas 
com a assinatura de um adulto 
responsável dentro do horário 
de funcionamento. 

SALÃO DE JOGOS
Este espaço tem uma pro-

posta um pouco diferente da 
brinquedoteca, pois abriga ou-

tros tipos de jogos que agradam 
não apenas o público infantil, 
mas também adolescentes e 
adultos, a exemplo do xadrez, 
damas, tênis de mesa (ping-
-pong), sinuca, air game (dis-
cos), pebolim (totó) ou mesa 
para jogos de cartas. O espaço 
também pode ser montado a 
partir de um investimento ini-
cial e doações, porém o custo 
dos itens aqui é mais elevado. É 
importante estabelecer regras 
para o acesso, como a proi-
bição de bebidas e alimentos 
que possam danificar os equi-
pamentos. Pode ser necessária 
estabelecer limitação mínima 
de idade. 

PLAYGROUND
Este equipamento deve ser 

instalado de acordo com o que 
estabelece a norma 16071 da 
ABNT, a qual traz disposições 
gerais também sobre sua ma-
nutenção em áreas públicas, 
escolas, creches e edifícios. O 
síndico deve possuir um con-
trole de inspeções diárias, se-
manais e mensais, para che-
car se os encaixes estão bem 
presos ou oferecem risco de 
queda, se há parafusos soltos 
ou alguma estrutura cortante 
à mostra, etc. Mediante qual-
quer problema, o zelador deve 
interditar o brinquedo imedia-
tamente até a solução do en-
trave. A limitação máxima de 
idade deve ser respeitada, caso 
contrário o equipamento pode 
sofrer avarias e oferecer riscos 
à segurança. 

QUADRA POLIESPORTIVA
Esta é uma opção que tam-

bém agrada não apenas aos 
pequenos, mas a toda a comu-
nidade condominial: dos mais 
jovens aos idosos. Ter uma qua-
dra no prédio significa ter mais 
espaço para praticar esporte 
e atividades físicas e assim ter 
mais saúde. Com finalidade 
recreativa, esta quadra deverá 
ter marcações que propiciem a 
prática de diferentes esportes: 
futebol, vôlei, basquete, han-
debol, tênis. Acessórios como 
redes, cestas podem ficar sob a 
guarda do condomínio enquan-
to não estiverem em uso. Os ti-
pos de piso variam do concreto 
ao asfáltico, vinílico ou polipro-

pileno.

PISCINA INFANTIL
Embora não isenta de al-

guns riscos, sabemos que a 
piscina já é uma opção de la-
zer consagrada para os dias 
quentes de verão, mas como 
oferecer este momento as 
crianças aumentando a segu-

rança e prevenindo acidentes 
sem abrir mão da diversão? O 
ideal é ter uma piscina apro-
priada para crianças pequenas 
no condomínio, de menor pro-
fundidade (máximo de 0,60m). 
Os acabamentos precisam ser 
adequados e seguros, como re-
vestimentos antiderrapantes, 
laváveis e com inclinação suave
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Calúnia, difamação e injúria:
como o síndico deve reagir

legislação

Exercer o cargo de síndi-
co requer impor limitações e 
adotar condutas em nome do 
condomínio que na maioria 
das vezes não satisfazem a 
todos e isso significa em mui-
tas ocasiões criar indisposi-
ções junto aos condôminos. 
Até aí, tudo dentro do espe-
rado, uma vez que sabemos 
que é impossível agradar o 
tempo todo e em algum mo-
mento o síndico será alvo de 
críticas. O problema passa a 
existir quando essas ultra-
passam o limite do razoável e 
passam a configurar crimes.

O síndico responde legal-
mente pelo condomínio e 
pode, sim, ser cobrado pe-
las ações durante sua gestão 
pelos condôminos. Contudo, 
essa prerrogativa não deve 
ser confundida com ataques, 
insultos pejorativos ou pro-

vocações vexaminosas, sob 
o risco de estar incorrendo 
em crimes contra a honra. O 
gestor, por sua vez, precisa 
ter conhecimento claro sobre 
quais situações são conside-
radas abusivas para poder to-
mar as providências corretas 
quando vier a ser vítima. 

Muitas vezes, os termos 
“calúnia”, “injúria” e “difama-
ção” são erroneamente bana-
lizados e até mesmo tratados 
como sinônimos pelos leigos 
para denominar qualquer 
tipo de insulto, o que não é 
correto juridicamente. O pri-
meiro passo é reconhecer 
a diferença entre cada uma 
dessas respectivas situações, 
pois as três podem acontecer 
no contexto dos condomínios 
– inclusive simultaneamente 
– e demandarão providên-
cias. 

Imaginemos um caso hi-
potético em que a síndica 
Diana teve uma desavença 
com o morador José duran-
te uma assembleia em razão 
de questionamentos sobre a 
prestação de contas de uma 
obra. No outro dia, José es-
creveu um texto público no 
grupo de whatsapp do condo-
mínio no qual afirmava que a 
síndica desviou a quantia de 
R$ 5 mil do fundo de obras 
para sua própria conta e que 
no dia anterior, durante a as-
sembleia, chegou à reunião 
com odor de álcool e aparen-
tando estar alterada por estar 
bêbada e, por fim, que ele 
não concordava com a gestão 
dela por acreditar que a sín-
dica é burra e incompetente, 
além de ladra.

Nesta situação simulada 
temos um exemplo de calúnia 

(artigo 138 do Código Penal) 
quando José acusa Diana de 
ter se apropriado de par-
te do dinheiro da obra, pois 
com isso está imputando fal-
samente a alguém um fato 
definido como crime. Em se-
gundo lugar temos uma difa-
mação (artigo 139 do Código 
Penal) ao José insinuar que a 
síndica chegou à reunião em 
estado mental alterado por 
estar alcoolizada, visto que 
assim ele está fato ofensivo 
à reputação do indivíduo pe-
rante à coletividade. Por fim, 
tem-se a injúria (artigo 140 do 
Código Penal) que se exempli-
fica quando o morador atinge 
a respeitabilidade da mulher, 
formulando um juízo de valor 
sobre ela ao chamá-la de bur-
ra, incapaz e ladra.

Como poderia reagir a fic-
tícia síndica Joana? É válido 

lembrar que existe, de acor-
do com o artigo 38 do Códi-
go Penal, o prazo de 6 meses 
para propor a queixa-crime 
contra a pessoa que praticou 
os crimes de calúnia, injúria 
ou difamação a contar do dia 
em que vier, a saber, quem é 
o autor do crime, caso con-
trário o direito decaí. Esse 
instrumento consiste na peça 
inicial da ação penal de inicia-
tiva privada (artigo 30 do Có-
digo de Processo Penal). 

Cabe à pessoa ofendida 
procurar um advogado para 
entrar com essa queixa-cri-
me. A depender da situação, 
a vítima pode também reque-
rer uma ação cível de danos 
morais, tendo em vista a hu-
milhação sofrida, o que pode 
gerar uma condenação pe-
cuniária que será fixada pelo 
juiz.
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Sistema de Proteção contra
Descargas Elétricas

Raios são descargas 
elétricas que acontecem 
na atmosfera e atingem 
o solo, podendo alcançar 
grande intensidade (algu-
mas chegam a mais de 30 
mil Amperes), o que con-
figura alto potencial des-
trutivo para estruturas das 
edificações.

De acordo com o INPE 
(Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais), caem 77.8 
milhões dessas descargas 
por ano no território nacio-
nal e a explicação é geográ-
fica: o Brasil é o maior país 
da zona tropical do planeta 
- área central onde o clima 
é mais quente e, portanto, 
mais favorável à formação 
de tempestades. 

A chegada da primavera 
demarca o início da tempo-
rada de raios no país, a qual 

contra raios. Para tanto, é 
necessário que a edificação 
esteja de acordo com a NBR 
5419 da Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas 
(ABNT), que prevê instala-
ção e manutenção de um 
Sistema de Proteção contra 
Descargas Elétricas (SPDA). 

A finalidade deste sis-
tema é basicamente cap-
tar a energia disparada 
por um raio e redirecioná-
-la ao solo. É fundamental 
que o síndico reconheça a 
importância do SPDA, visto 
que ele é uma garantia de 
segurança tanto para a in-
tegridade do condomínio, 
quanto dos próprios con-
dôminos. 

Nesse contexto, de-
vemos ter em mente as 
ameaças oferecidas por 
acidentes envolvendo des-

se intensifica no verão. As-
sim, agora é um dos mo-
mentos ideais de checar se 
o condomínio está prepara-
do para recebe-los. É válido 
ressaltar a necessidade de 
se tomar as devidas precau-
ções contra incidentes com 
raios, visto que, mesmo o 
prédio possuindo seguro, 
estando a manutenção do 
para-raio desatualizada, o 
condomínio fica sem poder 
reivindicar o direito a res-
sarcimento. 

PREVENÇÃO
UNIVERSAL

Segundo o INPE, a re-
gião amazônica registra a 
maior incidência, mas pra-
ticamente todos os estados 
são afetados e, portanto, 
precisam ter seus prédios 
devidamente equipados 

cargas atmosféricas: ris-
co de danos estruturais e 
morte (choques, incêndios, 
desabamentos, queima 
de itens eletrônicos, etc.). 
Dessa forma, é uma res-
ponsabilidade do síndico 
providenciar a instalação, 
bem como assegurar o ple-
no funcionamento dos sis-
temas de proteção contra 
raios de forma a evitar aci-
dentes. 

O gestor condominial 
deve fazer isso com equi-
pe técnica (jamais recorra 
a amadores e “quebra-ga-
lhos”), contratando empre-
sa especializada para a re-
alização do serviço dentro 
do que normatiza a legis-
lação municipal, caso haja 
leis específicas na cidade 
em questão. 

Após avaliação técnica, 

manutenção

é emitido laudo de confor-
midade por engenheiros 
eletricistas, contendo a 
ART (Anotação de Respon-
sabilidade Técnica), análise 
de risco, indicação do nível 
de proteção, certificados 
de calibração, relatório da 
vistoria e medições de con-
tinuidade e aterramento, 
bem como a lista de não 
conformidades eventual-
mente encontradas. 

É importante que o Sis-
tema de Proteção contra 
Descargas Elétricas seja 
verificado periodicamente 
e, de preferência, antes da 
temporada de maior inci-
dência de raios. A inspeção 
do equipamento deve ser 
realizada a cada seis meses, 
conforme norma da ABNT. 
Não negligencie a seguran-
ça do seu condomínio!
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Síndico também ri!

COMPATIBILIDADE DE GÊNIOS
Uma mulher envia ao juiz uma petição pedin-
do divórcio, e o juiz a questiona:
— A senhora tem certeza do que esta pedin-
do? A senhora quer divórcio por compatibili-
dade de gênios? Não seria o contrário?
— Não, meritíssimo, é por compatibilidade 
mesmo. Eu gosto de cinema, o meu marido 
também, eu gosto de ir a praia e ele também, 
eu gosto de ir ao teatro e ele também, eu 
gosto de homem e ele também!Nomes es-
quisitos

CAVALO NO ORELHÃO
O que o cavalo foi fazer no orelhão???
R: Passar trote !!!

GAROTO MANHOSO
O garoto apanhou da vizinha, e a mãe fu-
riosa foi tomar satisfação: Por que a senhora 
bateu no meu filho? Ele foi mal-educado, e 
me chamou de gorda. E a senhora acha que 
vai emagrecer batendo nele?

CONVERSA DE CASADOS
Querido, o que você prefere? Uma mulher 
bonita ou uma mulher inteligente? Nem uma, 
nem outra. Você sabe que eu só gosto de 
você.

O ELETRICISTA DO HOSPITAL
Um eletricista vai até a UTI de um hospital, 
olha para os pacientes ligados a diversos ti-
pos de aparelhos e diz-lhes: Respirem fundo: 
vou trocar o fusível.

25 ANOS DE CASADO
Dois amigos conversam sobre as maravilhas 
do Oriente. Um deles diz: Quando completei 
25 anos de casado, levei minha mulher ao 
Japão. Não diga? E o que pensa fazer quan-
do completarem 50? Volto lá para buscá-la.

DANADAS
Duas bichinhas, Lulu e Lili resolvem ir a feira 
fazer umas comprinhas. Chegando na barra-
ca de frutas, Lili pede ao feirante: - O moço, 
duas bananas por favor. - Senhorita, duas 
bananas eu não posso vender, só vendo 
uma dúzia. - Ah moco, por favor, vende as 
duas para a gente... - Não posso, já disse. 
Se quiser é uma dúzia. Vendo o impasse, 
vira Lulu e fala: - ô Lili, compra uma dúzia 
mesmo. - Mas uma dúzia e muito, Lulu!! - 
Deixa pra lá nega, as outras dez que sobra-
rem a gente come!!

JUIZ APRESSADO
Essa aconteceu no Rio Grande do Norte...
Um garotão 25 anos, boa pinta, passou no 
concurso para Juiz Federal e foi mandado pra 
uma cidadezinha lá no sertão do Rio Grande 
do Norte.
Ao chegar na cidade, foi logo avisado:
-Doutor, aqui tem um problema. Não tem mul-
her na cidade. Quando o senhor quiser afogar 
o ganso, tem que ir lá pra beira do rio.
O jovem juiz, mantendo a pose, disse que não 
havia necessidade. Mas passando três meses 
o tesão foi aumentando e o juiz não aguentou. 
Botou a sua melhor roupa e foi pra beira do 
rio. Chegando lá, deparou-se com uma fila de 
homens e uma jumentinha. Ante a presença 
do juiz, o povo abriu caminho:
-Olha o doutor ai ! Pode passar doutor.
Diante de tanta gentileza e tamanho tesão, 
o juiz não aguentou...Abaixou as calças e 
..crau... na pobre jumentinha.
Foi quando escutou um “oooohhhh”..... vindo 
da fila e um homem exclamou:
-Doutor, a jumenta é só pra atravessar o rio. A 
casa da luz vermelha é do outro lado!!

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

ALGO PARA PULGAS
O rapaz pergunta ao farmacêutico:
- Você tem algo pra pulgas?
O farmacêutico responde:
- Mas o que as pulgas têm?

LOIRA NA AUTOESCOLA
A loira chega à autoescola vestida de goleira. O 
instrutor, curioso, pergunta:
- Por que você está vestida assim?
A loira responde:
- Você disse que o Palio estava ocupado e que 
iria me treinar no Gol...

PIADA DE TRÁS PRA FRENTE
- Vou contar uma piada de trás pra frente.
(Silêncio) (Silêncio) (Silêncio)
- Pode contar!
- Estou esperando você rir...

MISSÃO DO ESPIÃO
O português espião estava em São Paulo em 
uma missão. Entrou no táxi, o taxista perguntou:
- Para onde vai?
O português respondeu:
- Isso jamais saberás.

QUER IR PARA O CÉU?
A professora pergunta para os alunos: 
- Quem é que quer ir par ao céu? 
Todos levantam a mão, menos o Joãozinho.
- E você Joãozinho? 
Não quer ir para o céu? 
- Querer eu quero, mas a minha mãe falou que 
depois da aula era para eu ir direto para casa!
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meio ambiente

Os cuidados com limpeza 
e salubridade devem fazer 
parte da rotina de qualquer 
ambiente residencial. Em se 
tratando de um condomínio, 
no qual se concentram várias 
moradias, essa preocupação 
é redobrada. Nesse sentido, o 
controle de pragas e vetores 
precisa fazer parte da manu-
tenção periódica para evitar 
o aumento populacional dos 
tais “visitantes indesejados”. 
Mas o que fazer quando o 
animal em questão é um mor-
cego?

Em julho, a cidade de Pi-
racicaba entrou em alerta 
quando o Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ) identificou 
mais um morcego – de uma 
série de 4 neste ano – infec-
tado com o vírus da Raiva, 
doença infecciosa que pode 
ser transmitida a humanos e 
extremamente letal. O animal 
estava morto, caído na calça-
da interna de um condomínio 
residencial. Mesmo sendo 
identificado já sem vida, o 
morcego contaminado com o 
vírus oferece riscos.

Morcegos em áreas residenciais: 
riscos e precauções

Conhecendo o animal - O 
fato ocorrido em Piracicaba 
não é isolado e levanta o de-
bate sobre a preocupação 
acerca da presença de mor-
cegos em zonas residenciais, 
o que não é incomum, já que 
muitas espécies estão bem 
adaptadas a ambientes urba-
nos, fazendo uso de varandas 
de imóveis, forros, vãos ou 
caixas de persiana como abri-
go, bem como se refugiando 
em árvores, sobretudo as fru-
tíferas, em busca de alimenta-
ção. 

Os morcegos são animais 
de hábitos noturnos e se ali-
mentam principalmente de 
insetos, frutas e flores (néc-
tar). Alguns podem ser hema-
tófagos, isto é, ter o sangue 
como alimento, mas esses são 
exceção em zonas urbanas, 
pois preferem áreas de mata. 
Qualquer tipo de morcego, in-
dependentemente de seu há-
bito alimentar, pode adoecer 
e transmitir a Raiva.

A população em geral deve 
ser esclarecida quanto aos ris-
cos oferecidos por esses ani-

mais como possíveis vetores 
dessa doença que possui altís-
sima taxa de mortalidade en-
tre humanos. A transmissão 
da Raiva para pessoas ou ou-
tros animais (como pets) pode 
ocorrer por meio de morde-
dura, arranhadura ou ainda 
contato direto com o morcego 
doente, mesmo que já morto. 

Ao encontrar um morcego 
caído (como no caso citado no 
início deste texto), o correto 
é nunca tocá-lo com a mão 
sem proteção. Se ele ainda 
estiver vivo, deve ser imobili-
zado com um tecido, balde ou 
caixa até que seja acionada a 
Vigilância de Zoonoses do seu 
município. 

EMERGÊNCIA
Caso haja contato entre 

seres humanos e o morcego, 
seja pelo toque, arranhadura 
ou mordida, a pessoa lesada 
deve ser conduzida o mais 
rápido possível para uma Uni-
dade de Saúde com pronto 
socorro para avaliação de me-
didas gerais. O mesmo se apli-
ca aos animais de estimação 

que tiverem contato, devem 
ser socorridos a um veteri-
nário o mais breve possível. 
Lembrando que esses devem 
estar com a carteira de vaci-
nação em dia com a imuniza-
ção antirrábica. 

MORCEGOS
NO CONDOMÍNIO 

É válido lembrar que os 
morcegos são protegidos pela 
Lei Federal nº 9605 de feve-
reiro de 1998, por fazerem 
parte da fauna brasileira e ne-
nhuma medida de extermínio 
pode ser adotada contra eles, 
sob pena de ser considerada 
crime ambiental. Embora ofe-
reçam o risco da Raiva, este é 
uma exceção, visto que nem 

todos os morcegos são con-
taminados com o vírus e que 
o animal não tem natureza 
agressiva. 

Os morcegos têm impor-
tância ecológica e exercem 
importante papel no meio 
ambiente, contribuindo para 
a polinização e dispersão de 
sementes. Caso o condomínio 
esteja sofrendo com infesta-
ções de morcegos, o Corpo de 
Bombeiros pode ser aciona-
do, bem como Centro de Zo-
onoses. Medidas preventivas 
como vedação de vãos e for-
ros, poda de árvores, limpeza 
de persianas contribuem para 
desalojar os animais e obriga-
-los a buscar abrigo em outros 
locais.

paisagismo

O contato com a natu-
reza tem sido um quesito 
cada vez mais valorizado 
em projetos arquitetô-
nicos e paisagísticos da 
atualidade. Isso por que 
o verde natural realça a 
sensação de bem-estar e 
conforto, além de combi-
nar com diferentes tipos 
de revestimentos e aca-
bamentos utilizados em 
edificações residenciais 
ou corporativas. Nesse 
sentido, as palmeiras são 
uma opção de planta que 
conquista vários adeptos 
por apresentar elegância 
e versatilidade. 

A aplicabilidade é variá-
vel. Elas podem ser usadas 
em áreas externas, para 
compor corredores, cer-
cas vivas ou “muros” ver-
des na entrada no prédio 

Palmeiras são opção elegante para compor paisagismo 
e também no seu interior, 
isoladas em vasos, em vá-
rios ambientes: jardins, deck 
da piscina, áreas de lazer ou 
mesmo em áreas cobertas e 
internas que possuam boa 
exposição solar. 

CUIDADOS
BÁSICOS

A exposição ao sol é uma 
importante característica a 
ser considerada. Como típi-
cas plantas tropicais, oriun-
das de regiões quentes da 
América do Sul, África e Su-
deste Asiático, as palmeiras 
têm um gosto particular pela 
tríade “calor, luz e umidade”. 
Portanto, além de uma expo-
sição satisfatória ao sol, elas 
necessitam de solo rico em 
nutrientes, como nitrogênio 
e fósforo. 

Dessa forma, o ideal é 

que sejam plantadas em 
uma terra adubada e que 
permaneça irrigada com 
frequência. Contar com a 
ajuda de um profissional ex-
periente para fazer as podas 
no tempo correto, sem ex-
cessos, realizar a fertilização 
com produtos adequados e o 
manejo preciso da irrigação 
garantirá a beleza das plan-
tas e principalmente a saúde 
delas, o que é fundamental.

A escolha estética pelo 
modelo varia de acordo 
com o projeto paisagístico 
do ambiente almejado para 
o condomínio, bem como o 
gosto particular dos clientes 
e também de quanto se de-
seja investir, já que os valo-
res unitários podem ir desde 
R$ 50 a R$ 1000, dependen-
do do tipo de planta e do seu 
tamanho. Sabemos que há 

no mercado muitas varieda-
des e é importante conhecer 
um pouco de suas caracte-
rísticas para não ter certas 
“surpresas”, caso as plantas 
sejam compradas ainda pe-
quenas, visto que alguns ti-
pos podem alcançar grandes 
tamanhos! Outra estratégia 
válida é já adquirir a palmei-
ra em seu tamanho adulto.

OPÇÕES DE PALMEIRAS
ORNAMENTAIS

Entre os projetos para 
prédios, a Palmeira Areca 
vem sendo uma das mais 
populares pelo seu baixo 
custo. Por possuir muitas 
folhagens, pode ser usada 
para cercas vivas ou podem 
ser colocadas isoladamente 
em locais estratégicos, seja 
em vasos ou diretamente no 
solo. A Palmeira Rabo de Ra-

posa é uma das que atinge 
maior estatura, podendo 
chegar a até 25 metros de 
altura. 

Em seguida, entre as al-
tíssimas, temos a Palmeira 
Real, planta ornamental 
que chega a 20 metros 
de altura, muito usada 
para formar “corredores”. 
Igualmente elegante, uma 
outra opção para o paisa-
gismo é a Palmeira Majes-
tosa, espécie que muito se 
assemelha a um coqueiro. 
Temos ainda o exemplo 
da Palmeira Fênix, plan-
ta de origem tailandesa/
vietnamita, de visual mais 
exótico, que cresce lenta-
mente e geralmente não 
ultrapassa 4 metros de al-
tura, podendo ser melhor 
acomodada em ambientes 
fechados.


