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E então:
síndico pode
ou não tirar 

férias?
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Faça cada dia

Por tudo o que o mundo passou nesses dois últimos anos, com milhões de vidas abreviadas por um mal que a todos
aterrorizou, 2022 chega para ser vivido com intensidade, onde cada dia é uma nova chance de ser feliz! PÁGINA 3.

valer muito a pena!
Uniforme é 
sinônimo de 

profissionalismo 
e segurança
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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.

O mês de dezembro chega 
trazendo novos planos e pers-
pectivas. Após atravessar mais 
um ano difícil enfrentando 
uma pandemia devastadora, 
hoje temos, enfim, um vislum-
bre de tempos melhores. Após 
quase dois anos de perdas hu-
manas e prejuízos materiais 
imensuráveis, conseguimos 
agora com o avanço da vaci-
nação e diminuição de casos 
e óbitos pela Covid-19 pensar 
em termos uma vida mais pró-
xima da normal em 2022. 

A rotina dos condomínios 
mudou drasticamente nos úl-
timos tempos. Precisamos nos 
adaptar à frieza do distancia-
mento, fechamos nossos espa-
ços coletivos, impusemos re-
gras de convivência, protocolos 
sanitários, etc. Como sempre, 

as mudanças causam descon-
forto e críticas, mas sem dúvi-
das houve firmeza por parte 
dos gestores na hora de condu-
zir atitudes pensando no bem 
maior da coletividade. 

Grandes lições serão tiradas 
desses tempos de crise. Paciên-
cia, resiliência, solidariedade e 
também esperança. Chegamos 
agora ao fim de 2021 um pou-
co mais leves, pois certamente 
o que havia de pior já passou. 
Agora é hora de olharmos para 
frente e fazer planos para 2022. 

Quais são os pontos positi-
vos e negativos do seu condo-
mínio? Em que ele precisa me-
lhorar? Para alguns, a carência 
principal é estrutural, o que de-
manda planejamento financei-
ro para obras de melhoramen-
tos ou manutenções essenciais. 

Noutros casos, o problema é a 
inadimplência – questão que 
aumentou bastante durante a 
pandemia – então deve-se pen-
sar estratégias de cobrança. 

Se o seu condomínio faz 
parte do seleto grupo que es-
tá com tudo em dia, manuten-
ções, caixa, contas, talvez seja 
a hora de pensar em como 
investir para torna-lo mais sus-
tentável. Já pensou em investir 
em energia solar? Sistema de 
reuso de águas pluviais? Essas e 
outras iniciativas são temas fre-
quentes no Jornal do Síndico. 

Nosso veículo de comuni-
cação é especialista no univer-
so dos condomínios e melhor 
amigo dos síndicos, sempre 
auxiliando na tomada de deci-
sões e fornecendo informação 
de qualidade atualizada. Aqui 

você encontra os contatos dos 
melhores fornecedores para 
tudo o que o seu condomínio 
precisa. Conte com o Jornal do 
Síndico para uma melhor ges-
tão em 2022!

Tenham todos um excelente 
Natal e próspero Ano Novo!

Que venha um 2022 mais leve!
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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.

Grandes lições 
serão tiradas desses 

tempos de crise. 
Paciência, resiliência, 

solidariedade e 
também esperança. 

Chegamos agora 
ao fim de 2021 um 

pouco mais leves, pois 
certamente o que 

havia de pior já passou

“

(13)

Indicadores Econômicos jurisprudência
TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 
70068448224 RS (TJ-RS)
Data de publicação: 11/03/2016
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO DE CONDO-
MÍNIO. Consoante disciplina o art. 526, 
do Código de Processo Civil, o agravante 
deve juntar, no prazo de três dias, cópia 
da petição do agravo de instrumento e do 
comprovante de sua interposição, assim 
como a relação dos documentos que ins-
truíram o recurso. No caso, conforme a cer-
tidão trazida aos autos, não foi observada tal regra. Precedente 
da Corte. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. DECISÃO 
MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70068448224, Vi-
gésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Wal-
da Maria Melo Pierro, Julgado em 08/03/2016).

STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1169865 DF 2009/0237862-
0 (STJ)
Data de publicação: 02/09/2013
Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECURSO ESPECIAL. 
QUORUM PARA ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO 
DE CONDOMÍNIO. MATÉRIA QUE DEVE SER DISCIPLINA-
DA PELA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO, COM A VIGÊN-
CIA DA LEI N. 10.931 /2004, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO 
ART. 1.531 DO CÓDIGO CIVIL , CONFERINDO, NO PONTO, 
LIBERDADE PARA QUE A CONVENÇÃO CONDOMINIAL 
DISCIPLINE A MATÉRIA. ADMISSÃO DE ALTERAÇÃO DO 
REGIMENTO INTERNO POR MAIORIA SIMPLES DOS CON-
DÔMINOS, EM INOBSERVÂNCIA À NORMA ESTATUTÁRIA. 
DESCABIMENTO. 1. O art. 1.333 do Código Civil , ao dispor 
que a convenção que constitui o condomínio edilício torna-se, 
desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as uni-
dades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção, 
não tem, assim como toda a ordem jurídica, a preocupação 
de levantar paredes em torno da atividade individual. É intui-
tivo que não pode coexistir o arbítrio de cada um com o dos 
demais, sem uma delimitação harmônica das liberdades, por 
isso, na verdade, o direito delimita para libertar: quando limita, 
liberta. (REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27 ed. 
São Paulo: Saraiva, 2004, p. 64) 2. Com efeito, para propiciar a 
vida em comum, cabe aos condôminos observar as disposições 
contidas na convenção de condomínio, que tem clara nature-
za estatutária. Nesse passo, com a modificação promovida no 
art. 1.351 Código Civil , pela Lei n. 10.931 /2004, o legislador 
promoveu ampliação da autonomia privada, de modo que os 
condôminos pudessem ter maior liberdade no que tange à alte-
ração do regimento interno; visto que, à luz dos arts. 1.334 , III 
e V , do Código Civil e art. 9º da Lei n. 4.591 /1964, é matéria 
a ser disciplinada pela convenção de condomínio. 3. No caso 
em julgamento, a pretendida admissão de quorum (maioria sim-
ples), em dissonância com o previsto pelo estatuto condominial 
- que prevê maioria qualificada (dois terços dos condôminos) -, 
resultaria em violação da autonomia privada, princípio constitu-
cionalmente protegido 4. Recurso especial não provido....
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administração

Queridos clientes, todos 
temos rotinas agitadas que, 
às vezes, podem ser cansati-
vas e custosas. Por isso, nes-
ta época de festa natalícia, é 
tão importante valorizarmos 
as pessoas que fazem dife-
rença nas nossas vidas.

Nossa equipe dá muito va-

lor a quem trabalha conosco, 
e é grande o carinho que sen-
timos por todos os clientes 
que fazem o nosso trabalho 
ter um significado especial.

Que a união e o sentimen-
to de boa vontade se esten-
dam pelo próximo ano, e que 
nossas ações sejam sempre 

recebidas com muita alegria 
e carinho.

Desejamos um Natal de 
muitas felicidades, paz e har-
monia e um ano novo repleto 
realizações. Boas festas, esti-
mados clientes!

Agradecemos a todos.

A equipe do JSBS deseja um
CALOR ATRAI CUPINS

O aumento da temperatura na estação mais quente do ano 
traz um inconveniente relacionado à maior proliferação de in-
setos. Entre esses, destaca-se o cupim, uma vez que tais ani-
mais têm hábitos que se beneficiam do calor e umidade para 
favorecer períodos de acasalamento. Assim como as abelhas, 
os cupins se organizam em uma sociedade com operários, sol-
dados, reis e rainhas, onde cada membro desempenha uma 
função específica. O alimento base destes insetos é a celulose, 
substância presente na madeira, fato que pode acarretar uma 
série de problemas, caso a proliferação deles fuja do controle. 

Troncos de árvores (que podem vir a tombar), móveis, por-
tas, paredes, forros, rodapés, estruturas de madeira... Tudo 
em que há celulose pode ser atrativo para uma infestação de 
cupins, resultando em sérios prejuízos patrimoniais ao con-
domínio. Além disso, em alguns casos, há riscos de acidentes 
decorrente da instalação de colônias de cupins. Para evitar 
problemas, remédios caseiros não são o ideal. É fundamental 
acionar uma equipe de dedetização profissional. Ademais, é 
importante manter cuidados preventivos, cuidando da limpe-
za, não acumulando entulhos e papéis.

PRESO NO ELEVADOR
No âmbito do condomínio, a melhor maneira de evitar inci-

dentes é zelar pela manutenção regular dos seus equipamen-
tos. Mesmo assim, ninguém está isento de passar por impre-
vistos. Dessa forma, é importante que todos os condôminos e 
funcionários sejam orientados sobre como proceder em casos 
emergenciais, a exemplo do elevador ficar preso. Esse tipo de 
problema é algo que assusta a maioria das pessoas, mas com 
calma e fazendo os passos adequados é simples de se resolver. 
A primeira atitude a se tomar é manter a calma e, se estiver 
acompanhado, procurar acalmar também esta pessoa. 

Instintivamente, a primeira reação de algumas pessoas ao 
se depararem com o elevador enguiçado é tentar abrir a porta. 
Isso não deve ser feito, pois pode acabar provocando aciden-
tes. Em vez de tentar abrir a porta ou o teto, o mais correto é 
acionar o alarme ou utilizar o interfone para contatar a porta-
ria. Não havendo interfone, deve-se tentar usar o celular para 
telefonar para pedir ajuda a alguém, de preferência o síndico 
ou algum funcionário, mas também é válido ligar para algum 
vizinho ou parente. Nem o síndico, nem porteiros ou zeladores 
estão habilitados para fazerem o resgate. Eles devem acionar o 
pedido de ajuda à equipe especializada, seja os bombeiros ou 
empresa de manutenção.

2022
repleto de coisas boas!
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solidariedade

Dezembro laranja: juntos 
vamos trabalhar pela 
prevenção ao câncer de pele

Neste verão, vamos conjugar prevenção ao corona-
vírus com cuidados para reduzir as chances de casos de 
câncer de pele? Esta é a proposta da campanha do De-
zembro Laranja, organizada pela Sociedade Brasileira 
de Dermatologia (SBD), em 2021.

Nos alertas, a SBD deixa claro que o atual momento 
pede que junto com o uso do álcool gel, máscara e dis-
tanciamento, os brasileiros cultivem as práticas de foto 
proteção. 

Com a queda nos indicadores de morbidade e de mor-
talidade relacionados à covid-19, estima-se que neste 
verão as praias e os espaços abertos voltarão a ser ocu-
pados com muito mais intensidade.

No entanto, a retomada da normalidade não deve ser 
feita sem atenção às recomendações das autoridades sa-
nitárias, ainda atentas à possibilidade de aumento dos 
casos de contaminação pelo coronavírus. Além desse 

ASSEMBLEIA RESOLUTIVA
A assembleia do condomínio é o 

espaço aberto para o debate entre 
administração e moradores em busca 
de consenso para deliberações perti-
nentes à rotina coletiva. Este evento 
consiste na reunião de vários indivídu-
os com pensamentos diversos, mui-
to facilmente o debate saudável se 
transforma em discussão negativa e 
improdutiva, caso a reunião não seja 
bem conduzida. Portanto, torna-se um 
desafio importante transformar este 
espaço de discussão em um encontro 
produtivo e, de fato, resolutivo. O pri-
meiro passo é estabelecer uma pauta 
já no ato de convocação com os assun-
tos que serão tratados na assembleia. 

Deve-se evitar o tópico “assuntos 
diversos”, pois a falta de objetividade 
abre espaço para que a discussão se 
disperse. Também é interessante esta-
belecer previamente qual será a dura-
ção daquela reunião a fim de otimizar 
o tempo oferecido nas pautas pré-esta-
belecidas apenas. Procurações: logo no 
início da assembleia, o presidente deve 
recolher com os representantes de au-
sentes as procurações para anexá-las à 
lista de presentes. Lembre-se que a lis-
ta de presentes deve ser preenchida no 
início da reunião e anexada à ata da as-
sembleia correspondente, no Livro de 
Atas do condomínio. Se esse momento 
ficar para o final, pode ser que alguém 
esqueça de ser registrado.

LIMPEZA DO CONDOMÍNIO
A pandemia do coronavírus deixou 

todos mais atentos quanto à limpeza 
das áreas comuns do condomínio.

Que tal revisar todos os procedi-
mentos de limpeza das áreas condo-
miniais e criar um cronograma para os 
funcionários?

As áreas com alto fluxo de pessoas 
devem ser limpas com maior periodici-
dade, mas as áreas de baixa circulação 
não podem ser esquecidas.

Lembre-se de adicionar ao crono-
grama áreas como as casas de máqui-
nas, e também itens como calhas e 
rufos.

DA CISTERNA AO TELHADO
O síndico deve conhecer cada canto 

do condomínio. Revisando periodica-
mente as áreas comuns, você poderá 
verificar se está tudo em ordem, se as 
normas estão sendo seguidas, e se a 
estrutura do prédio está sendo manti-
da como deveria.

Não esqueça de contratar uma em-
presa especializada para as revisões 
mais específicas e que devem ser pe-
riódicas, como a revisão (com laudo) 
do para-raios do condomínio, que deve 
ser realizada a cada 6 meses.

Além disso, a depender da estru-
tura do condomínio, a lista deve ser 
maior. Se seu condomínio possui trans-
formador de energia, por exemplo, ele 
também necessita de atenção.e rufos.

cuidado, afirma, a população deve agregar à sua rotina 
as medidas de prevenção contra o câncer de pele.

Assim, como afirma a mensagem central da campa-
nha do Dezembro Laranja 2021: “Adicione mais fator de 
proteção ao seu verão”!

DEZEMBRO VERMELHO
A campanha é dedicada à prevenção ao HIV/AIDS 

e a outras infecções sexualmente transmissíveis. Em 
dezembro de 2017 foi oficialmente reconhecida em lei 
como “A campanha nacional de prevenção ao HIV/AIDS 
e outras infecções sexualmente transmissíveis”. 

Dentre as ações realizadas, destacam-se prevenção, 
assistência, proteção e promoção dos direitos humanos 
das pessoas que vivem com HIV. A escolha do mês se deu 
em homenagem ao Dia Mundial contra a AIDS, celebrado 
no mundo inteiro no dia 1º de dezembro.
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A aproximação do verão reflete 
diretamente nos nossos hábitos de 
consumo de água. Com as altas tem-
peraturas, tomamos mais banhos e 
precisamos de mais líquidos para nos 
mantermos hidratados. Esse aumento 
do consumo nas épocas mais quentes 
torna ainda mais preocupante a pior crise hídrica enfren-
tada pelo Brasil em 91 anos.

Para garantir o uso racional, evitar o desperdício e re-
duzir os impactos da conta no orçamento do condomínio, 
conheça algumas medidas que podem ajudar no consu-
mo consciente da água:
1. Invista em medição individualizada

Não há melhor forma de conhecer os hábitos da famí-
lia do que a individualização de água. Com leitura feita 
por telemetria, o morador consegue consultar os relató-
rios de consumo mesmo antes do fechamento da conta. 
Dessa forma, é possível acompanhar até as menores al-
terações e ajustar os gastos do recurso natural em casa.
2. Faça a manutenção da rede

Para combater o desperdício, é importante reparar 
quaisquer vazamentos que possam prejudicar o seu bol-
so e o meio ambiente. A adoção de hidrômetros individu-
ais também ajuda na detecção de perdas d’água, uma vez 
que grandes variações podem ser visualizadas na conta 
de consumo.
3. Monitore a qualidade da água da piscina

Sensores instalados em reservatórios e piscinas per-
mitem o acompanhamento da turbidez, do pH e da quan-
tidade de cloro na água. Dessa forma, você cuida da saú-
de dos moradores e ainda evita que milhares de litros de 
água sejam desperdiçados.
4. Automatize as regas de jardins

A partir de sensores também é possível programar os 
aspersores (sprinklers) para manter as plantas saudáveis 
e irrigadas conforme as condições climáticas e necessida-
des de cada espécie.

Especialista em tecnologias voltadas para a eficiência 
e sustentabilidade, certificada pelo ProAcqua da Sabesp, 
a IouTility oferece serviços de individualização de água e 
gás, automação e sistemas de segurança, energia solar e 
condomínios inteligentes em todo Brasil. 

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

Prejuízos em áreas comuns: 
quem paga a conta?

A vida em coletividade pressupõe, obrigatoriamen-
te, o respeito e o cuidado com aquilo que pertence a to-
dos. Em um condomínio edilício, temos áreas privadas 
(constituídas pelas unidades particulares) e temos tam-
bém as áreas comuns, as quais contêm equipamentos 
de uso comunitário, adquiridos com recursos conjuntos. 

O zelo com os bens coletivos deve existir da 
mesma forma como as pessoas cuidam de 
suas posses individuais e, em caso de danos 
em espaços comuns, o ressarcimento deve-
rá ser exigido. 

A servidora pública aposentada Maria 
Cristina Dias, síndica de um prédio residen-
cial no bairro litorâneo de Boa Viagem, em 
Recife (PE) queixa-se dos danos causados 
especificamente por parte das crianças. 
“Durante o período de maior restrição na 
pandemia, muitas crianças ficaram com 
mais tempo livre em casa e desciam para 
as áreas comuns para brincar. Isso trouxe 
alguns transtornos quando começamos a 
identificar lâmpadas quebradas e até o vidro 
temperado de uma porta, graças a jogos de 
bolas e outras brincadeiras sem supervisão 
de adultos”, relata. 

Na impossibilidade de identificar a auto-
ria dos prejuízos, os recursos para reposição 
das lâmpadas e da vidraça saíram dos cofres 
do condomínio. “Enviamos comunicados 
e fixamos cartazes notificando o ocorrido, 
como forma de alerta e pedindo conscien-
tização, sobretudo dos pais e responsáveis, 
afinal o prejuízo termina sendo comparti-
lhado”, conta Cristina. A síndica afirma que 
além das ações “pedagógicas”, foi reforçada 
a vigilância nas áreas comuns com instalação 
de mais câmeras do circuito interno de TV, 
a fim de coibir brincadeiras em locais ina-
propriados e, eventualmente, identificar o 
autor dos danos ao patrimônio caso venha a 
ocorrer novamente. 

COBRANÇA DE PREJUÍZOS
A regra para danos causados em áreas 

e equipamentos coletivos do condomínio é 
simples: se estragou, conserte. O ônus pelo 
ressarcimento daquilo que foi avariado cabe 
aquele que causou o infortúnio – direta ou 
indiretamente, por ação ou omissão. Caso o 
prejuízo tenha sido provocado por um inqui-
lino, por uma visita ou, ainda, por locatários 
de temporada (a exemplo dos que ficam por 
curto período de tempo no prédio), o pro-
prietário deverá ser acionado, sendo ele o 
condômino responsável pela unidade con-
dominial (e coproprietário), e este deverá, 
por sua vez, cobrar o indivíduo que ora ocu-
pa o seu imóvel. 

A cobrança poderá ser feita de duas ma-
neiras: antes ou depois do reparo. Caberá ao 
síndico fazer um orçamento prévio do custo 
do serviço ou aquisição e notificar o con-
dômino responsável, dando-lhe um prazo 
para efetuar o pagamento e regularização 
da situação. Contudo, em casos de danos 
emergenciais, como por exemplo uma ava-
ria no sistema elétrico ou hidráulico, o síndi-
co poderá efetuar o conserto com recursos 
do condomínio a fim de controlar a situação 
com brevidade e, posteriormente, exigir o 
ressarcimento por parte do condômino. 

Há de se ressaltar, todavia, as circuns-
tâncias em que não é possível determinar a 
autoria do dano, conforme o relato ilustra-
do no início deste texto. Nesses casos, não 
havendo testemunha, imagens de câmeras, 
nenhum tipo de prova, ou tampouco a ma-
nifestação espontânea por parte de quem 
praticou a avaria, a responsabilização com 
os custos será solidariamente compartilha-
da por todos os condôminos, com rateio 
em cota extra ou acionamento de reservas 
financeiras.

Como economizar 
água nos meses mais 
quentes do ano

administração
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Síndico pode tirar férias?

Decoração natalina coloca 
condomínio em clima de fim de ano

Dezembro é um mês de ce-
lebrações e, seja de maneira 
mais discreta ou exuberante, 
quase todo mundo gosta de 
ornamentar o ambiente onde 
se convive. Trazer um pouqui-
nho de decoração natalina 
significa trazer pra perto de 
si também a esperança por 
dias melhores e a satisfação 
em celebrar os festejos de fim 
de ano. 

Nos condomínios, o inves-
timento em decoração nata-
lina é variável a depender do 
porte de cada edificação, bem 
como do interesse dos mora-
dores, visto que nem sempre 
isso é uma prioridade. 

Entretanto, convém res-
saltar que alguns aspectos 
devem ser observados no que 
se refere à segurança e quali-
dade dos enfeites adquiridos 
e instalados. 

A primeira orientação a ser 
seguida é evitar a compra de 
materiais falsificados ou de 
procedência duvidosa. Ainda 
que esses possuam um custo 
bastante atrativo, eles podem 
conter armadilhas. Além de 
oferecerem geralmente qua-
lidade e durabilidade inferio-
res, esses produtos podem 
conter partículas ou tinturas 
tóxicas, com metais pesados, 
que podem fazer mal saúde 

É chegado o mês de de-
zembro e, com a aproxima-
ção do fim do ano, muita 
gente se prepara para fazer 
uma pausa das suas ativi-
dades, descansar, fazer uma 
viagem com a família. O sín-
dico, assim como qualquer 
outra pessoa, também tem 
seu direito a repouso e lazer, 
então como fica o condomí-
nio quando ele precisa sair 
em recesso?

Em primeiro lugar, con-
vém relembrar que o síndico 
morador, diferentemente do 
síndico profissional, não pos-
sui vínculo empregatício com 
o condomínio, portanto suas 
férias não são remuneradas 
e não precisam necessaria-
mente estarem previstas. Já 
o síndico que é contratado, 

dico, outras o presidente do 
conselho fiscal ou conselho 
consultivo como pessoa que 
ocupa as atribuições de ges-
tor do condomínio na ausên-
cia temporária do síndico. 
Durante o exercício do cargo, 
convenciona-se ser justo que 
o substituto receba o mesmo 
benefício do qual goza o sín-
dico, seja a isenção da taxa 
condominial ou pagamento 
de pro labore. 

Ao transferir seu cargo 
temporariamente, além de 
comunicar a administradora 
bem como os condôminos de 
sua ausência, o síndico deve 
colocar o substituto a par 

humana e também de ani-
mais domésticos. 

Deve-se dar preferência a 
itens que contenham o selo 
do Inmetro (Instituto Nacio-
nal de Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia) e atentar para 
o acondicionamento após o 
uso conforme orientações do 
fabricante, afinal o que quere-
mos é que os enfeites durem 
vários fins de ano sem pre-
cisar reinvestir e, para isso, 
necessitam boa conservação. 
Todos os materiais decorati-
vos costumam ser altamente 
inflamáveis e, por isso, devem 
ser mantidos – seja quando 
em uso ou guardados – longe 
de fonte de calor.

No que se refere à deco-
ração luminosa, a Abraco-
pel (Associação Brasileira de 
Conscientização para os Peri-
gos da Eletricidade) traz dicas 
específicas: evitar reparos e 
emendas, evitar conexões ou 
“T” (coloque os enfeites dire-
tamente nas tomadas próxi-
mas ao ponto de utilização), 
não utilizar as tomadas de 
ambientes como lavanderias, 
banheiros, varandas e outros 
locais que possam ser molha-
dos, em áreas externas usar 
apenas produtos apropriados 
para este fim (fiação protegi-
da para chuva).

especial

este sim possui um contrato o 
qual estipula regras previstas 
pelas leis trabalhistas, o que 
deve ser obedecido. 

Para o síndico morador 
viabilizar seu período de des-
canso é preciso apenas um 
pouco de organização para, 
preferencialmente, não se 
ausentar em um momento 
turbulento ou com muitas 
pendências a resolver. Outro 
ponto a se observar é repas-
sar ao substituto a autorida-
de sobre as responsabilida-
des do condomínio. 

Para isso, deve-se checar 
o que dispõe a Convenção: 
algumas indicam o subsín-

de tudo o que deve ser feito 
no período: contas a pagar, 
agendamento de manuten-
ções, caso haja alguma as-
sembleia agendada e todas as 
demais pendências que pos-
sam estar previstas. Também 
é importante deixar uma lista 
com contatos de emergências 
para contornar problemas em 
equipamentos e estruturas 
que demandem rápida inter-
venção.

É desnecessário, portan-
to, ressaltar que não é viável 
que síndico e subsíndico ou 
então síndico e presidente de 
conselho tirem férias simulta-
neamente. Deve-se entrar em 

DE OLHO NA
CONTA DE LUZ

De acordo com o IBGE, 
o preço da energia elétrica 
acumulou aproximadamente 
25% de aumento em 2021, 
sendo que em algumas cida-
des esta variação foi ainda 
maior. Em decorrência da atu-
al crise hídrica (e risco de apa-
gão), a qual o país atravessa, 
os consecutivos reajustes da 
tarifa na conta de luz devem 
deixar o custo por um fim de 
ano “colorido” e ornamenta-
do mais salgado. 

Dessa maneira, alguns 
ajustes e adaptações na deco-
ração natalina são recomen-
dados a fim de não extrapolar 
no consumo de energia. A pri-
meira dica é apostar preferen-
cialmente nos enfeites que 
não precisam de eletricidade: 
árvore de natal com bolas co-
loridas e penduricalhos, guir-
landas natalinas, miniaturas 
de Papai Noel e outros enfei-
tes temáticos. 

Para quem não abre mão 
das tradicionais luzes e pisca-
-piscas, uma alternativa é de-
limitar um número restrito de 
horas para o funcionamento. 
Por exemplo, ao invés de dei-
xar as lâmpadas funcionando 
toda a noite até o amanhecer, 
apenas ligar das 20h às 22h.

cotidiano

consenso para que pelo me-
nos um dos dois esteja dispo-
nível para assumir o posto de 
administrador, já que o con-
domínio não pode ficar sem 
síndico. 

Em segunda análise, a 
mesma cautela deve ser to-
mada em relação às férias de 
zeladores e gerentes, caso o 
condomínio os possua. Pre-
ferencialmente, as férias 
desses profissionais não de-
vem coincidir com o recesso 
do síndico, já que esses são 
trabalhadores que enten-
dem intimamente a rotina 
do condomínio e são capazes 
de resolver muitas coisas na 
ausência do síndico. É mais 
cuidadoso aguardar o retor-
no do síndico para que eles 
saiam de férias.
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manutenção

Vazamentos no condomínio: reconheça 
sinais de um encanamento falho

Você sabia que aproxima-
damente de cada 100 litros 
de água que é tratada para se 
tornar potável, quase 40 não 
são efetivamente consumidos, 
mas sim perdidos devido a “es-
capes”, como vazamento nas 
redes, além de fraudes e erros 
de aferição. É o que estima um 
levantamento feito pelo Insti-
tuto Trata Brasil e pela Water.
org e divulgado em junho des-
te ano, o qual demonstra que 
o desperdício de água aumen-
tou pelo terceiro ano seguido 
no Brasil.

Nos condomínios, o vaza-
mento hidráulico pode ser um 
problema silencioso e, quan-
do vem a ser descoberto, já se 
apresenta com grandes prejuí-
zos e complicações. Portanto, é 
importante que síndicos e con-
dôminos estejam atentos aos 
sinais de possíveis infiltrações:

Despesa aumenta - A conta 
não está batendo com o con-
sumo? Se você está notou 
uma mudança no padrão das 
cobranças que não é compatí-
vel com o que vem sendo gas-
to de água é porque algo está 

errado. Esta água pode estar 
vazando para um local desco-
nhecido.
Paredes – é importante estar 
atento à aparência das pare-
des, pois o problema pode 
estar através delas. Sinais de 
umidade ao simples toque po-
dem ser uma dica. Além disso, 
indícios de mofo, alteração na 
coloração, bolhas, manchas, 
descamação da pintura, “em-
barrigamento” são fortes acha-
dos que apontam para vaza-
mentos. 

Goteiras – As mesmas altera-
ções de cor, bolor e pintura das 
paredes se aplicar aos forros 
e tetos. Aqui, entretanto, por 
ação gravitacional temos um 
outro sinal bastante específico: 
as goteiras. Em casos de tetos 
de gesso, corre-se o risco, in-
clusive de descolamento de 
placas, devido à umidade ex-
cessiva. 

Piso – um sinal mais grave que 
pode ocorrer é o afundamento 
do piso e, quando isso ocor-
rer, providências devem ser 
agilmente tomadas. É preciso 

lembrar que vazamentos hi-
dráulicos podem comprometer 
seriamente estruturas vitais 
para a edificação, quando não 
consertados brevemente, além 
do prejuízo e desperdício gera-
dos. 

Objetos domésticos – Em caso 
de vazamento, é provável que 
o condômino note também al-
terações em alguns itens pre-
sentes na sua própria casa, a 
exemplo de cortinas úmidas ou 
já mofadas, móveis mofados, 
tapetes e carpetes úmidos. O 
cheiro dos ambientes, de modo 
geral, é alterado. 

É válido lembrar que os con-
domínios geralmente são com-
postos por dois tipos de siste-
mas de tubulações: um vertical 
(que distribui água no prédio) 
e um horizontal (este conduz a 
água do sistema vertical para o 
interior das unidades). De mes-
ma maneira, os sistemas de es-
goto possuem ramais análogos, 
tanto verticais quanto horizon-
tais.  

Assim, pressupõe-se que si-
nais de vazamento nas paredes 

Você sabia que aproxima-
damente de cada 100 litros 
de água que é tratada para se 
tornar potável, quase 40 não 
são efetivamente consumidos, 
mas sim perdidos devido a “es-
capes”, como vazamento nas 
redes, além de fraudes e erros 
de aferição. É o que estima um 
levantamento feito pelo Em-
bora a individualização dos 
hidrômetros seja uma tendên-
cia na atual construção civil e 
os novos empreendimentos já 
sejam entregues neste mode-
lo, sabemos que uma grande 
quantidade de imóveis mais 
antigos ainda possui um sis-
tema de cobrança que possui 
hidrômetro único, o que acar-
reta algumas dificuldades na 
hora de dividir os custos entre 
os contribuintes. 

Uma dessas é a chamada 
modalidade de cobrança por 
consumo presumido na qual se 
multiplica a tarifa mínima pela 
quantidade de unidades do 
condomínio. Entretanto, este 
método de aferição já não é 
considerado legal, sendo o cor-
reto fazê-lo pelo consumo real. 

Este fato levou a 6ª Turma 
Cível do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e Territórios a 
manter sentença que conde-
nou a Companhia de Sanea-
mento Ambiental do Distrito 

Federal (CAESB) e declarou como 
ilegal a tal medição de consumo 
de água. Diante disso, a presta-
dora de serviço foi condenada a 
devolver os valores cobrados de 
forma indevida.

Autor da ação judicial, o 
condomínio em questão narrou 
que suas unidades residenciais 
possuem apenas um único hi-
drômetro e que, com base em 
lei anterior, a Caesb efetuava a 
medição e cobrança da tarifa de 
águas e esgoto, de forma presu-
mida, multiplicando a tarifa mí-
nima pelo número de unidades 
residenciais. 

No entanto, alega-se que 
a legislação que permitia esse 
tipo de cobrança foi revogada 
e que conforme entendimento 
atualizado do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), a medição deve 
ser realizada pelo consumo real. 
Como a ré (CAESB) continuou 
efetuando o cálculo por multi-
plicação, requereu que a medida 
fosse declarada ilícita e que os 
valores cobrados indevidamente 
fossem devolvidos. Por sua vez, 
a Caesb defende que não come-
teu ilegalidade, pois o método 
de medição e cobrança aplicado 
possui respaldo em legislação 
específica. Assim, requereu a im-
procedência dos pedidos. 

Todavia, ao proferir a sen-
tença, o juiz da 1ª Vara Cível de 

Águas Claras explicou que o 
caso se enquadra em julga-
mento proferido pelo STJ, que 
fixou o entendimento de ser 
ilegal “a cobrança de tarifa de 
água no valor do consumo mí-
nimo multiplicado pelo núme-
ro de economias existentes no 
imóvel, quando houver único 
hidrômetro no local”. Assim, 
declarou a ilegalidade da co-
brança de forma presumida e 
determinou a devolução de va-
lores pagos indevidamente.

Ambas as partes recorre-
ram: a Caesb reforçou seus ar-
gumentos de defesa para que a 
sentença fosse reformada e o 
condomínio argumentou para 
que a devolução dos valores pa-
gos indevidamente ocorresse 
em dobro. Contudo, os desem-
bargadores entenderam que a 
sentença deveria ser mantida e 
concluíram: “A cobrança de ta-
rifa de água no valor do consu-
mo mínimo, multiplicado pelo 
número de economias existen-
tes no condomínio edilício que 
possui um único hidrômetro, 
é ilegal. A cobrança deve ob-
servar o consumo real aferido 
(Tema 414 do e. STJ).” Contra 
a decisão da Turma, a Caesb 
apresentou outro recurso (em-
bargos de declaração), que foi 
rejeitado pelo Colegiado, por 
unanimidade.

sugerem alterações no sistema 
vertical (responsabilidade do 
condomínio), portanto o sín-
dico deve ser comunicado ra-
pidamente. Caso o vazamento 

seja identificado em um dos ra-
mais das unidades, o conserto 
será responsabilidade do pro-
prietário.

Hidrômetro único: Cobrança de água por consumo presumido é ilegal
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seu condomínio

Uniformização de colaboradores transmite 
mais profissionalismo e segurança

Existe uma máxima popular a qual 
afirma que “a primeira impressão é 
a que fica”. No que se refere ao am-
biente condominial, sem dúvidas, isso 
diz respeito, dentre outros fatores, a 
vários aspectos estéticos e compor-
tamentais de quem nos recebe na 
portaria, desde a vestimenta que está 
trajando até o seu gestual e forma de 
se comunicar. 

A questão da adequação da indu-
mentária não se restringe aos portei-
ros apenas, mas também aos demais 
funcionários: zeladores, trabalhado-
res de serviços gerais, vigilantes, etc. 
O que transmite melhor imagem de 
segurança, profissionalismo e cre-
dibilidade: um funcionário vestindo 
suas roupas pessoais, com um calça-
do qualquer (às vezes um chinelo) ou 
aquele que veste o uniforme padrão 
com a identificação do edifício em que 
trabalha?

Esta reflexão nos coloca diante da 
importância do uniforme no ambiente 
laboral. Embora ele não seja obrigató-

rio por lei e, portanto, não exigido em 
muitos condomínios, há aqueles que 
priorizam o uso de roupas personali-
zadas por seus colaboradores como 
forma de promover mais segurança, 
conforto, identificação do funcionário 
e do prédio, transmitindo uma ima-
gem de mais organização e profissio-
nalismo. 

OBRIGATORIEDADE 
E FORNECIMENTO 

Cabe ressaltar que, quando obri-
gatória a utilização diária de uniforme 
durante expediente, a disponibiliza-
ção desse item passa a ser um ônus do 
empregador. É válido lembrar que o 
uniforme deve ser fornecido comple-
to, ou seja, com todas as peças neces-
sárias para o trabalhador desempe-
nhar suas funções. 

É vedado incumbir ao empregado 
o dever de arcar com quaisquer peças 
de vestuário que sejam consideradas 
obrigatórias. Por exemplo, se o con-
domínio exige calça, camisa e gravata 

deve entregar os 3 itens. Não pode 
fornecer apenas a calça e a camisa e 
solicitar que o empregado venha de 
gravata. 

Outro ponto a ser destacado é a 
quantidade de peças. Sabemos que 
roupas e acessórios sofrem desgaste 
natural e também precisam ser con-
tinuamente higienizadas. A depender 
da cidade e região, a frequência de 
lavagem pode necessitar ser maior. 
Isso deve ser ponderado na hora do 
fornecimento do uniforme, de forma a 
prover peças suficientes para garantir 
que o funcionário tenha condições de 
realizar o asseio. 

DEVERES DO COLABORADOR 
Citadas as obrigações do patrão, é 

preciso ressaltar também as respon-
sabilidades do empregado no trato 
de seus uniformes. Após receber as 
peças, a lavagem e manutenção delas 
passa a ser de sua alçada e ele deve 
zelar para mantê-las em perfeito esta-
do de conservação, limpas e passadas. 

Além disso, deve-se lembrar que o 
uniforme é de uso exclusivo em am-
biente de trabalho, não podendo o 
funcionário usar essa vestimenta em 
outras ocasiões. Ao ser desligado do 
cargo, principalmente por uma ques-
tão de segurança, o empregado deve 
entregar seus uniformes, uma vez que 
esses servem como identificação do 
condomínio, facilitando o acesso a 
este. 
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TRATAMENTO DE PISO

Abuso de velocidade deve ser coibido 
em vias internas do condomínio

Um dos problemas que afetam o cotidiano nos 
grandes centros urbanos é o volume crescente de 
veículos motorizados. Tal como um reflexo do que 
há no mundo externo, os condomínios residenciais 
expressam essa realidade, contando com um núme-
ro cada vez maior de carros, caminhonetes, motos, 
etc. Paradoxalmente, o espaço físico para viabilizar 
a mobilidade é reduzido, o que torna o manejo de 
estacionamentos e vias internas um grande desafio. 

Em grandes condomínios, os percursos internos se 
assemelham a ruas de uma verdadeira cidade, com 
pavimentação própria, sinalização e, eventualmente, 
obstáculos. Como tal, os condutores devem obedecer 
às normas para dirigir com segurança e não ofertar ris-
cos aos demais moradores. Contudo, o que frequen-
temente é constatado é o abuso de velocidade dentro 
do perímetro interno de condomínios, o que acarreta 
perigos, além de infringir leis. 

Embora sejam propriedades privadas, os condomí-
nios estão submetidos à aplicação do Código de Trân-
sito Brasileiro (CTB), além das normas específicas de 
suas Convenções e Regulamentos Internos. De acordo 
com o CTB, “são consideradas vias terrestres as praias 
abertas à circulação pública, as vias internas perten-
centes aos condomínios constituídos por unidades 
autônomas e as vias e áreas de estacionamento de es-
tabelecimentos privados de uso coletivo”. Todos esses 
espaços são sujeitos, portanto, à legislação nacional.  

Em sendo uma via de trânsito interna, as vias con-
dominiais (tipo locais) têm como velocidade máxima 

permitida 30 km/h. Entretanto, há de se observar a 
particularidade de edificações pequenas, com espaço 
restrito, poucas vagas e veículos, onde há apenas a via 
da classe particular, o limite é de 10 km/h a 20 km/h.

EVITAR EXCESSOS
A educação e conscientização dos moradores é, 

inicialmente a postura mais indicada para se coibir 
o abuso de velocidade em veículos motorizados. É 
preciso esclarecer, primeiramente, os grandes riscos 
humanos que essa prática acarreta: atropelamentos, 
sobretudo de crianças que costu-
mam brincar livremente pelas áreas 
comuns. Em seguida, riscos patrimo-
niais: choque contra outros veículos 
ou contra estruturas do próprio pré-
dio, causando prejuízos. 

A primeira abordagem junto aos 
moradores deve ser sempre pedagó-
gica e, para isso, é útil a distribuição 
de folhetos, manuais, informações em 
quadros de avisos ou campanhas pe-
los meios de comunicação disponíveis. 
Persistindo as infrações, é hora de par-
tir para ações mais interventivas. No 
âmbito das vias de trânsito, além de 
toda a sinalização conforme ordena o 
CTB, é possível instalar redutores de 
velocidade em pontos estratégicos e 
até mesmo radares. O circuito de câ-

segurança
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No Brasil, os condomínios sejam eles residenciais, 
comerciais ou mistos – se dividem, basicamente, em 
dois grandes grupos: os que possuem convenção e regu-
lamento interno e aqueles que são administrados sem 
nenhuma regulamentação oficial. E quando se pergun-
ta aos síndicos  o motivo pelo qual o condomínio não 
tem suas regras administrativas e de convivência, a 
resposta mais comum é: o que mesmo deve conter es-
ses documentos? Parte desta resposta já está presente 
na lei de condomínios 4.591/64, que dita as regras de 
votação, composição da diretoria, por exemplo, mas a 
outra parte, será determinada pela própria assembléia 
de moradores, que podem expressar as suas preocupa-
ções e prioridades. A lei dá essa brecha por entender que 
cada condomínio possui particularidades que devem ser 
respeitadas.

Mas, para elaboração de convenção e do regula-
mento interno – este ultimo pare mais com o acordo de 
convivência dos condomínios – a presença de um advo-
gado é indispensável. Ele é quem Dara acessória para 
o condomínio, tirando duvidas e orientando para evitar 
problemas futuros. Por isso, é indispensável a participa-
ção de todos os moradores, que têm que opinar, sugerir 
e ter bem claro as regras que estão se comprometendo 
a se submeter.

 PRINCIPAIS ITENS
Moradores brigando por causa de animais? O que o 

regulamento diz respeito à presença deles no condomí-
nio? O uso do salão de festas pode ser feito por qualquer 
morador? Parentes de condôminos podem agendar reu-
niões? Quem se responsabiliza? Estas são algumas das 
perguntas mais comuns entre os condôminos, e por isso 
estas e outras questões não podem ficar de fora. Abai-
xo, um quadro formulado por consultores condominiais, 
que acreditam que nenhum destes itens pode ficar de 
fora do debate e, conseqüentemente, da convenção e do 
regulamento interno. Não estão incluídos todos os itens 
e cada um deve ser analisado separadamente.

Animais – A  permissão ou proibição de animais de 
estimação no condomínio construções e obras – refor-
mas ou alterações nas áreas internas privativas são per-
mitidas, desde que estejam dentWro do estabelecido 
em legislação especifica para edificação, convenção, não 
comprometam a estrutura do edifício nem prejudiquem 
os outros moradores.

Fachada – A legislação de condomínio proíbe qual-
quer alteração que modifique a fachada do prédio, salvo 
se for obtida autorização de todos os condomínios.

Os infratores estão sujeitos a uma multa prevista na 
convenção e podem ser obrigados a desfazer a alteração. 
Atenção a instalação de grades ou redes protetoras não 
constitui alteração de fachada, pois visa a segurança, es-

pecialmente de crianças.
Garagem  - A utilização de garagem em espaço de 

uso comum pelos moradores pode ocasionar atritos. 
Por isso, convém que a convenção estipule regras, 
como: - identificação para entrada do veiculo (selos, 
cartões, chaves de acionamento, zelador, etc); - demar-
cação da vaga (fixa, por chegada, pr rodízio ou sorteio); 
- a definição de vagas pelo tamanho do veiculo; neces-
sidade de manobras (pelo morador ou funcionário do 
condomínio); responsabilidade sobre furtos e danos;

Horário – A convenção, o regimento interno ou as 
assembléias, em função da conveniência da maioria 
dos condomínios, determinam os horários para rea-
lização de mudanças, uso do salão de festas e de jo-
gos, playground, da piscina, do fechamento das portas 
de acesso, de uso da garagem, etc. ninguém, sindico, 
pode determinar, unilateralmente, os horários.

Piscina – As regras para utilização da piscina, como 
o horário e época de funcionamento, o exame médi-
co, o uso por visitantes, a contratação de pessoas para 
segurança e a manutenção são itens que devem ser 
regulamentados pela convenção ou regimento interno.

Salão de festa – O uso do salão deve ser previsto 
na convenção ou no regimento interno, no que diz res-
peito à forma de sua utilização (custo, limpeza, horário, 
equipamentos etc).

Jornalista e colaboradora do Jornal do Sindico

Convenção e regimento interno: 
documentos imprescindíveis na 
administração do condomínio

repeteco

A existência de convenção e regimento interno faz uma sensível diferença na administração de um 
condomínio. Infelizmente, ainda é grande o numero deles que não tem estes dois documentos. A 

elaboração destes documentos não é complicada e envolve toda a comunidade.

meras com a finalidade de identificação dos infratores 
também ajuda a inibir os atos. 

Em última instância, é necessário aplicar pena-
lidades pecuniárias. É importante deixar claro que o 
síndico não possui a prerrogativa de aplicar multas de 
trânsito. O que ele pode fazer, na verdade, é aplicar 
uma multa que esteja prevista em Convenção para 
aqueles condôminos que descumprirem determinada 
regra. Portanto, a infração de trânsito, para receber 
uma multa condominial, deve constar no rol de pena-
lidades na Convenção e Regimento interno do prédio. 
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Síndico também ri!

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!!!

DE VOLTA
Fui almoçar ontem na casa de uma amiga 
Quando terminamos de almoçar, ela me disse:
Fiz o almoço, agora a louça é sua. 
Peguei a louça, coloquei tudo em um saco plás-
tico e fui embora. 
Agora a mulher aqui na frente de casa com a 
polícia querendo a louça de volta...

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

PRA JÁ!
O sujeito bate à porta de uma casa e, assim que 
um homem abre, ele diz:
-O senhor poderia contribuir com o Lar dos Ido-
sos?
-Claro! Espere um pouco, que vou buscar mi-
nha sogra!

SOZINHA
Dizem que se tomar leite dá muita força. Tomei! 
Tentei empurrar uma parede e nada.
Chateado, bebi um litro de pinga. Sabe o que 
aconteceu?? A parede se moveu sozinha.

QUEM MANDOU PERGUNTAR
O marido, muito ciumento, acompanha sua es-
posa até o ginecologista. Depois de alguns lon-
gos minutos, ela sai do consultório do médico. 
O marido, mais do que depressa, pergunta:
— E então, bem... Ele perguntou sobre a sua 
vida?
— Perguntou...
— Aposto que ele perguntou dos seus seios?
— Sim, perguntou!
— E das coxas, perguntou?
— Também!
— E do bundão, ele perguntou?
— Ah, não... De você ele não quis saber nada!

DESGRAÇA DO JARDINEIRO
Qual é a pior desgraça do jardineiro? Ter um 
filho que é uma flor e uma filha trepadeira!

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!

VIDA DE BAIANO
Dois baianos estavam deitados “descansan-
do”, cada um em uma rede. Daí um fala pro 
outro:
-Ô Zequinha - fala o primeiro - tú sabe se tem 
remédio pra picada de escorpião? -Sei não - 
responde o outro - Por que, algum lhe picou?
- Não, mas tem um vindo ali!!!! 
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