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Se selecionar 
bem, com 

certeza não
vão faltar
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Lazer com
segurança

Caixas de areia até 
são uma boa pedida 
para entreter 
as crianças no 
condomínio. Seu 
uso, no entanto, 
exige muitos 
cuidados.
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IGPM - (FGV)

INPC (IBGE)

IPC (FIPE)

IPCA/IBGE

POUPANÇA

SAL. MÍNIMO

Salário contribuição   Alíquota (%)
Até R$ 1.212,00   7,50
De R$ 1.212,01 até R$ 2.452,67  9,00
De R$ 2.452,68 até R$ 3.679,00  12,00
De R$ 3.679,01 até R$ 7.087,22   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.

De acordo com o artigo 1.348 
do Código Civil, consta entre as 
competências e atribuições do 
síndico: “V - diligenciar a con-
servação e a guarda das partes 
comuns e zelar pela prestação 
dos serviços que interessem aos 
possuidores”. Em palavras mais 
simples, cabe a ele operaciona-
lizar o cuidado com o condomí-
nio, com o intuito de preservar 
suas estruturas pensando ba-
sicamente em três fatores sua 
estética, funcionalidade e segu-
rança.

Diante disso, tendo esta res-
ponsabilidade, o síndico tem 
também algumas prerrogativas. 
Ele pode, por exemplo, solici-
tar acesso a unidades privativas 
desde que haja uma finalidade 
coletiva para isso. Se um reparo, 
obra ou alguma medida de maior 
urgência que põe a segurança do 

condomínio em jogo precisa ser 
tomada entrando na unidade de 
um morador, isso pode ser feito 
sob a justificativa de força maior. 

Obviamente, na maioria das 
vezes o que se tem é uma re-
cepção compreensiva quando se 
precisa realizar algo no interior 
de apartamentos ou outras uni-
dades. No entanto, o síndico pre-
cisa também estar preparado pa-
ra situações negativas, quando o 
condômino se recusa a permitir 
acesso para realização de obras 
ou serviços essenciais em sua 
propriedade privada. Reporta-
mos um cenário que aborda esta 
problemática em matéria desta 
edição do Jornal do Síndico, em 
“Seu Condomínio”. 

Ainda em temas judiciais tra-
zemos aqui explicações sobre a 
emissão da declaração anual de 
quitação de débitos do condomí-

nio, documento que até pouco 
tempo atrás, a legislação que re-
gulamenta a prestação de contas 
(a lei12.007/2009) não tornava 
obrigatória, apenas recomenda-
va. Porém, agora, com a recente 
aprovação na Câmara dos Depu-
tados (projeto de lei 451/20, que 
passou pela Comissão Nacional 
de Justiça – CNJ, e seguirá ao Se-
nado) se tornará obrigatória. 

Tal declaração anual de qui-
tação de débitos do condomínio 
consiste em um atestado (a ser 
assinado pelo síndico, contador 
ou administradora) de “nada 
consta” com valor documental, 
o qual é emitido afirmando que 
tal condômino não possui débi-
tos junto ao condomínio até a 
data da emissão daquele certifi-
cado. Este documento substitui 
os comprovantes de pagamento 
dos 12 meses anteriores (ano-

-base para o qual foi emitido), 
de modo que o condômino não 
precisa mais arquivá-los. Confira 
detalhes em nosso artigo de “Fi-
nanças”. 

Mais um ano se inicia e o 
Jornal do Síndico já está a todo 
vapor, em busca de atualizações 
para nossos leitores sobre o uni-
verso dos condomínios. Deseja-
mos a todos um excelente 2022!

Que venha um 2022 mais leve!

        98163.0029
           3234.0381

www.jornaldosindico.com.br

baixadasantista@
jornaldosindico.com.br

Diretor Honorário
Mário Albino da Mata

Gerente de Marketing
Miliná P J da Mata

Assessoria Jurídica
Dr. Paulo Ferraz de Arruda Jr.

Redação e Editoração
Célio Ricardo Silva da Costa 

Comunicação - ME
Célio Costa - Mtb. 66.890

Departamento de Criação
 João Magá

Calaboradores
Jornalista Cecília Lima

Impressão
Mar Mar Gráfica e Editora Ltda

CNPJ 02.903.330/0001-12

M.A. ARTE & COMUNICAÇÃO
é autorizada pela

Publik Editora Ltda
para uso da marca

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

Araraquara/SP - 16 996.34371
7.000 Exemplares

edilasio@jornaldosindico.com.br

Baixada Santista/SP - 13 3251.7906
13.500 Exemplares

baixadasantista@jornaldosindico.com.br

Belo Horizonte/MG - 31 3337.6030
17.500 Exemplares

belohorizonte@jornaldosindico.com.br

Campinas/SP - 19 3233.1652
8.000 Exemplares

campinas@jornaldosindico.com.br

Curitiba/PR - 41 3029.9802
8.000 Exemplares

curitiba@jornaldosindico.com.br

Fortaleza/CE - 85 3214-4972
6.000 Exemplares

fortaleza@jornaldosindico.com.br

Niterói/RJ - 21 2622.5312
5.000 Exemplares

niteroi@jornaldosindico.com.br

Recife/PE - 81 3053.9894
10.000 Exemplares

recife@jornaldosindico.com.br

Rio de Janeiro/RJ - 21 2210.2902
20.000 Exemplares

riodejaneiro@jornaldosindico.com.br

Salvador/BA - 71 0000.0000
8.000 Exemplares

salvador@jornaldosindico.com.br

São Paulo/SP - 11 5572.5250
20.000 Exemplares

livia@jornaldosindico.com.br

BAIXADA SANTISTA

Publicação Mensal Gratuita
Circulação em Santos,

São Vicente, Praia Grande,
Guarujá, Bertioga e Cubatão

janeiro - 2022
www.jornaldosindico.com.br/baixadasantista

Página 2

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.

O síndico precisa 
também estar 

preparado para 
situações negativas, 

quando o condômino 
se recusa a permitir 

acesso para realização 
de obras ou serviços 

essenciais em sua 
propriedade privada

“

(13)

Indicadores Econômicos jurisprudência
TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 
70067157305 RS (TJ-RS)
Data de publicação: 17/11/2015
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
CONDOMÍNIO. AÇÃO ANULATÓRIA. CI-
TAÇÃO DO CONDOMÍNIO. INVALIDADE. 
Citação do condomínio demandado na 
pessoa da zeladora. Invalidade, pois o ato 
citatório deve se dar na pessoa do síndi-
co, nos termos do art. 12, IX, do CPC. Re-
novação do ato, por mandado, conforme 
determinado pelo juízo de primeiro grau. 
NEGADO SEGUIMENTO ao recurso, por decisão monocráti-
ca. (Agravo de Instrumento Nº 70067157305, Décima Oitava 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José 
Gonzaga, Julgado em 16/11/2015).

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 
AgRg no REsp 1212870 DF 2010/0166690-0 (STJ)
Data de publicação: 17/06/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AS-
SEMBLEIA DE CONDOMÍNIO DECLARADA NULA. VIGÊNCIA 
ATÉ A RESPECTIVA DECLARAÇÃO. 1. A declaração de nu-
lidade da assembleia impugnada repristina a anterior até que 
outra possa sucedê-la. 2. A compensação ou não das taxas 
de condomínio devidas no curso no processo de nulidade da 
assembleia que as instituiu deve ser objeto de novas tratativas 
em outra assembleia, na qual se decidirá, nos termos do provi-
mento judicial, sobre eventual complementação ou restituição 
de valores e compensações devidas. 3. Agravo regimental pro-
vido em parte.

TJ-RS - Agravo AGV 70067494807 RS (TJ-RS)
Data de publicação: 17/12/2015
Ementa: AGRAVO INTERNO. CONDOMÍNIO. AÇÃO ANULA-
TÓRIA. CITAÇÃO DO CONDOMÍNIO. INVALIDADE. Citação 
do condomínio demandado na pessoa da zeladora. Invalidade, 
pois o ato citatório deve se dar na pessoa do síndico, nos ter-
mos do art. 12 , IX , do CPC . Renovação do ato, por mandado, 
conforme determinado pelo juízo de primeiro grau. DECISÃO 
QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, 
TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES 
DE ALTERAR A CONVICÇÃO ANTES FIRMADA. NEGADO 
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME. (Agravo 
Nº 70067494807, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 
15/12/2015).

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL AgRg no AREsp 558908 RJ 2014/0194223-5 (STJ)
Data de publicação: 11/05/2015
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALUGUEL. REE-
XAME DE PROVA. 1. Inviável a análise do recurso especial 
quando dependente de reexame de matéria fática da lide (Sú-
mula 7 do STJ). 2. Agravo regimental a que se nega provimen-
to.
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administração

O síndico tem, de acordo 
com o artigo 1.348 do Códi-
go Civil, a atribuição de “di-
ligenciar a conservação e a 
guarda das partes comuns 
e zelar pela prestação dos 
serviços que interessem aos 
possuidores (condôminos)”. 
Todavia, sabemos que ele 
não está à disposição do 
condomínio em 100% do seu 
tempo – e nem é esta uma 
obrigação sua. De modo que 
algumas de suas responsa-
bilidades precisam ser com-
partilhadas com terceiros, 
neste caso, funcionários con-
tratados para desempenhar 
diferentes funções.

Uma das habilidades que 
o bom síndico precisa exerci-
tar é a de saber delegar tare-
fas e gerir bem uma equipe e, 
para tanto, é necessário con-
tar com bons colaboradores, 
ou seja, funcionários com os 
quais possa contar tanto tec-
nicamente, quanto em ter-
mos de confiabilidade. A alta 
rotatividade de empregados 
muitas vezes passa a ser um 
problema quando não se 
encontra o profissional cer-
to para o posto de trabalho, 
portanto é fundamental ter 
critérios na hora de selecio-
nar bons funcionários. Confi-
ra as dicas a seguir. 

Primeiramente, a experi-

ência é um atributo frequen-
temente exigido em diversos 
cargos, mas a importância 
dele é relativa, ou seja, de-
pende do trabalho em ques-
tão. Questionar o candidato 
à vaga sobre suas experiên-
cias anteriores é importante, 
não apenas para saber se ele 
já desenvolveu a atividade 
a qual se oferece, mas para 
obter outros dados também, 
como por exemplo o tempo 
médio que ele fica em cada 
emprego, isso pode entregar 
se ele é uma pessoa de alta 
rotatividade. 

O currículo trará os regis-
tros de experiências em em-
pregos passados, bem como 
outras informações, como 
cursos e formações, o que 
deve ser valorizado, sempre 
que possível. Para um cargo 
de zelador, por exemplo, um 
currículo com vasta experi-
ência e boas reciclagens é va-
lioso, pois demonstra maior 
capacidade do profissional 
em lidar com as múltiplas 
demandas que poderão sur-
gir no condomínio, principal-
mente na ausência do síndi-
co. 

APTIDÕES
Também deve ser che-

cado se há no currículo da 
pessoa alguma aptidão extra. 

Um candidato a zelador com 
curso de hidráulica ou eletri-
cista no currículo pode colo-
car-se à frente de outros que 
não possuem esse bônus, 
visto que isso ajudará o sín-
dico a fazer a manutenção do 
prédio e identificar possíveis 
problemas. O zelador possui 
um conhecimento específico 
que pode inclusive ser nego-
ciado como um serviço extra 
ocasionalmente. 

Outros detalhes, não me-
nos importantes, é a lingua-
gem não verbal a qual deve 
ser observada durante a en-
trevista. O empregador deve 
estar atento à pontualidade, 
à apresentação do candidato 
e do quanto ele demonstra 
estar interessado em se dis-
por a trabalhar. Atrasar-se 
para o encontro é a pior coisa 
que pode acontecer, pois já 
revela de imediato um des-
compromisso que certamen-
te trará problemas durante o 
emprego. A forma como o in-
divíduo escolhe suas roupas, 
sua higiene pessoal, bem 
como sua postura ao falar e 
se comportar devem servir 
de alertas. O síndico deve 
sempre levar em considera-
ção que está diante da pes-
soa que futuramente estará 
convivendo com condôminos 
e atendendo visitantes. 

Como selecionar 
bons funcionários

BLINDAGEM

A preocupação com segurança é sempre uma prioridade 
nos condomínios com o intuito de proteger a integridade de 
seus moradores e do patrimônio. Nesse sentido, novas ten-
dências vão sendo incorporadas para reforçar as barreiras 
que impedem ataques externos. Uma das possibilidades atu-
ais é a blindagem, que pode ser aplicada a portas, paredes 
inteiras, janelas ou guaritas, conferindo segurança contra dis-
paros de armas de fogo ou outros impactos como pedradas, 
por exemplo. 

A porta blindada é revestida com aço balístico de alta re-
sistência mecânica e proporciona máximo de proteção contra 
arrombamento. Já a blindagem de janelas é ideal para assegu-
rar a proteção contra invasão, vandalismo ou balas perdidas. 
Os vidros blindados são laminados entre si com PVB (polivinil 
butiral), e podem possuir espessura de 28mm (proteção nível 
II), 38mm (proteção nível IIIA) e 54mm (proteção nível III). A 
parede blindada, por sua vez, promete garantir a proteção de 
cômodos ou ambientes inteiros, seja para residências, em-
presas ou estabelecimentos comerciais. Tais procedimentos 
geralmente são destinados à proteção de guaritas, especial-
mente, visando a uma maior proteção do porteiro.

ACIDENTES ELÉTRICOS
Na tentativa de economizar, muitas pessoas optam por fa-

zer uso de materiais de procedência duvidosa e mão de obra 
desqualificada na hora de realizar instalações ou manuten-
ções elétricas. É válido lembrar que o uso de fiação de má 
qualidade e instalações inadequadas estão entre as principais 
causas de curtos-circuitos e incêndios em edifícios residen-
ciais e comerciais no país. É possível identificar o tipo de cabo 
por meio de uma gravação impressa na parte externa do fio, 
onde está descrita toda a sua especificação, inclusive o logo 
do Inmetro e da certificadora credenciada pelo órgão.

O consumidor deve estar atento à certificação dos ma-
teriais, principalmente ao nível de pureza desses, haja vista 
que fios e cabos elétricos, por normas técnicas, devem ter 
condutor em cobre com 99,99% de pureza, garantindo assim 
a condução de energia com as menores perdas possíveis e 
máxima segurança. Se o material não tiver essa composição 
pode chegar a níveis indesejados de perdas elétricas, levan-
do ao sobreaquecimento do fio ou cabo, que podem resultar, 
além de aumento no gasto de energia elétrica, em perda de 
vida útil, curtos-circuitos, choques e até incêndios.
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solidariedade

O mundo pede saúde mental e a 
gente pode ajudar o mundo nisso

Reúna a sua turma, fale com colegas de trabalho, da 
escola, da igreja, chame a família e organize palestras, ro-
das de conversa, caminhadas, tira-dúvidas sobre qualida-
de emocional de vida, entrevistas e, também, muitas ati-
vidades on-line para espalhar a boa notícia de que Saúde 
Mental tem jeito sim, mas todo mundo precisa aprender 
o que fazer!

O QUE É O JANEIRO BRANCO?
O Janeiro Branco é uma campanha ao estilo da Campa-

nha Outubro Rosa e da Campanha Novembro Azul. O seu 
objetivo é chamar a atenção da humanidade para as ques-
tões e necessidades relacionadas à Saúde Mental e Emo-
cional das pessoas e das instituições humanas. Uma hu-
manidade mais saudável pressupõe uma cultura da Saúde 
Mental no mundo!

POR QUE JANEIRO BRANCO?
Porque, no primeiro mês do ano, em termos simbólicos 

e culturais, as pessoas estão mais propensas a pensarem 
em suas vidas, em suas relações sociais, em suas condições 
de existência, em suas emoções e em seus sentidos existen-

FOCOS DE DENGUE
A pandemia ressaltou a necessida-

de de reforçarmos todos os cuidados 
sanitários e isso inclui prevenir também 
a proliferação de outras doenças, além 
da Covid-19. No verão, especialmente, a 
preocupação passa a ser com as arbovi-
roses transmitidas pelo mosquito Aedes 
aegypti, principalmente a Dengue. Para 
tanto, algumas medidas devem ser to-
madas a fim de que a água das chuvas 
se deposite em recipientes e, associada 
à temperatura morna, seja a fórmula 
perfeita para um ambiente propício à re-
produção do mosquito. Confira algumas 
ações que podem ser adotadas por mo-
radores e funcionários do condomínio. 

Primeiramente, deve-se manter a 
caixa d’água sempre fechada com a tam-
pa adequada. Folhas, galhos, sujeiras e 
tudo o que possa obstruir a passagem 
da água da chuva pelas calhas deve ser 
constantemente removido. Cuida-se 
para não deixar água acumulada sobre 
nenhuma superfície, isso inclui enxugar o 
piso caso ele demore muito a secar. Caso 
existam tanques de armazenamento de 
água, lave-os semanalmente e os mante-
nha fechados. Os moradores devem ser 
orientados a encher com areia os prati-
nhos de apoio para vasos de plantas e se 
possuírem plantas aquáticas, a água pre-
cisa ser trocada e o vaso lavado com uma 
escova semanalmente. Cuidado especial 
deve ser destinado ao  o lixo, o qual deve 
ser conservado em sacos plásticos, pro-
tegidos da chuva, até que a equipe de 
limpeza urbana o recolha.

MÓVEIS EM MDF
Uma opção barata e versátil para 

compor o mobiliário de espaços co-
muns no condomínio, a exemplo de 
portaria, hall, setor administrativo, en-
tre outros é o MDF, o qual consiste em 
uma placa de fibra de média densidade. 
Trata-se de uma chapa composta por 
fibras de madeira original acrescidas de 
resinas e outras substâncias agregado-
ras. Por não ser madeira maciça é mais 
bem acessível, no entanto há também 
inegáveis prejuízos na qualidade do pro-
duto. Em relação ao custo-benefício ge-
ral, esta termina sendo uma alternativa 
interessante, desde que se respeitem 
as características do MDF e se proceda 
uma manutenção adequada. 

A durabilidade e estética do móvel 
em MDF está intimamente relaciona-
da a condições de umidade local. Por-
tanto, é preciso partir desse princípio 
para saber o que deve ou não ser feito. 
A limpeza pode ser realizada com pano 
pouco umedecido em solução de água 
e detergente neutro, com movimentos 
sempre no mesmo sentido, e depois 
secar a superfície com outro pano seco. 
Os movimentos circulares devem ser 
evitados, pois podem arranhar a lâmi-
na que recobre o MDF. Produtos des-
tinados a madeira, tais como óleos ou 
lustradores, não devem ser passados no 
MDF, pois ele não tem a capacidade de 
absorção que a madeira tem.

ciais. E, como em uma “folha ou em uma tela em branco”, 
todas as pessoas podem ser inspiradas a escreverem ou a 
reescreverem as suas próprias histórias de vida.

INFORMAÇÕES SOBRE SAÚDE MENTAL!
Campanhas geram conscientização, combatem tabus, 

mudam paradigmas, orientam os indivíduos e inspiram au-
toridades a respeito de importantes questões relacionadas 
às vidas de todo mundo! O Janeiro Branco é uma fonte ines-
gotável de ações e de reflexões sobre tudo isso - confira as 
nossas redes sociais e veja tudo o que já foi realizado desde 
o início da Campanha, em 2014!

O QUE O JANEIRO BRANCO REALIZA?
O Janeiro Branco promove palestras, palestras-relâmpa-

go, oficinas, cursos, workshops, entrevistas midiáticas, ca-
minhadas, rodas de conversa e abordagem de pessoas em 
todos os lugares nos quais as pessoas se encontram: ruas, 
praças, igrejas, empresas, residências, academias, shoppin-
gs, hospitais, prefeituras etc. Em janeiro de 2022, por causa 
da pandemia do Covid-19, a Campanha priorizará espaços 
abertos e meios online. Entre em contato!
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No fim do ano, não faltam votos de 
saúde, paz, harmonia e dinheiro. Mas 
como adequar esses desejos à extensa 
lista de melhorias para o condomínio? 
Em 2022, é importante saber priorizar 
aqueles projetos e obras que trarão 
mais benefícios aos moradores a curto 
e médio prazo.

CONFIRA CINCO METAS QUE
PRECISAM ESTAR NA SUA LISTA DE ANO NOVO:

1. ADOTAR A INDIVIDUALIZAÇÃO DE ÁGUA E GÁS
O rateio das contas não precisa mais ser um dos princi-

pais temas das reuniões de condomínio. A medição indivi-
dualizada permite que cada unidade controle os gastos e 
adeque seus hábitos, pagando somente pelo que consumir, 
trazendo paz, harmonia e economia.

2. INSTALAR PAINÉIS SOLARES
Em um país com um dos maiores potenciais solares do 

mundo, produzir a própria energia é um jeito inteligente de 
reduzir as contas de consumo. Os painéis fotovoltaicos são 
silenciosos e exigem pouca manutenção para produzir ener-
gia limpa e renovável.

3. AUTOMATIZAR PROCESSOS COM SENSORES IOT
Muito mais do que assistentes virtuais e TVs Smart, a In-

ternet das Coisas (do inglês Internet of Things ou IoT) facilita 
o dia a dia do seu condomínio, possibilitando, por exemplo, 
a economia de água na rega de jardins e áreas verdes, por 
meio de sensores inteligentes.

4. CUIDAR DA SEGURANÇA DO CONDOMÍNIO
Nada como um sistema de segurança de última geração 

para garantir tranquilidade no seu ano novo. Associados à 
tecnologia IoT, é possível monitorar câmeras, alarmes e sen-
sores de presença a partir de qualquer dispositivo on-line.

5. MONITORAR A QUALIDADE DA ÁGUA E DA ENERGIA
Um jeito de cuidar da saúde dos moradores do condomí-

nio e ainda prevenir acidentes é a instalação de sensores de 
monitoramento de qualidade da água, nos reservatórios e 
piscinas, e de qualidade da energia elétrica, nos elevadores.

Para concluir as metas de Ano Novo do seu condomínio, 
consulte a IouTility, empresa especializada em desenvolver 
soluções de eficiência hídrica e energética em todo Brasil. 
Fale conosco pelo comercial@ioutility.com.br ou solicite um 
orçamento pelo www.ioutility.com.br.

Hora da mudança: Regras para 
quem chega e para quem sai

O momento da mudança é sempre um transtorno 
seja para quem está chegando em uma nova mora-
da ou para quem está partindo de uma antiga casa. 
Além disso, em se tratando de um condomínio, in-
variavelmente, a rotina de quem mora perto, bem 
como de funcionários também é afetada pelo entra e 
sai de pessoas, móveis, caminhões e objetos. Contu-
do, compreendemos que este é um “mal” necessário, 
já que é impossível não passar por isso pelo menos 
uma vez na vida. 

Entretanto, sabemos que é possível minimizar pre-
juízos e dores de cabeça quando se há limites e regras 

bem delimitadas, afinal o respeito ao pró-
ximo deve ser um mandamento prepon-
derante para fazer com que a convivência 
dentro do condomínio seja harmoniosa. 
Para tanto, sugerimos pelo menos seis di-
cas que, quando seguidas, ajudam a pôr 
ordem nos processos de mudanças e dimi-
nuir as chances de conflitos entre morado-
res e destes com o síndico. 

Um ponto importante a ser definido é 
o horário com permissão para se realizar 
mudanças – sejam essas de chegada ou de 
retirada. A limitação é necessária a fim de 
resguardar o sossego dos demais morado-
res, então geralmente veta-se a movimen-
tação antes das 8h e após as 22h. Casos 
excepcionais podem ser flexibilizados a 
depender da ocasião, a critério do síndico. 

Assim como os horários, também os 
dias são relevantes, pois isso determina 
se haverá maior ou menor tráfego de ve-
ículos no condomínio, bem como trânsito 
de funcionários de transportadoras, mar-
ceneiros, entregadores, eletricistas, mon-
tadores de móveis, entre outros prestado-
res de serviços. As datas variam de acordo 
com cada condomínio, há aqueles que 
proíbem mudanças aos fins de semana, 
por outro lado, há aqueles em que as mu-
danças devem ser preferencialmente aos 
finais de semana. Sempre deve-se consul-
tar as regras do condomínio para checar 
os detalhes. 

E por falar em trânsito de funcionários 
e prestadores de serviços, esta passa a ser 
uma questão ainda mais delicada quando 
está ocorrendo uma mudança no prédio, 
pois a guarita fica muito mais vulnerável à 
entrada de estranhos. Portanto, é funda-
mental que se faça um controle cuidadoso 
de quais pessoas têm realmente autoriza-
ção de acesso ao edifício. O porteiro ou vi-
gilante deve verificar nome e, se possível, 
foto, das pessoas que estão trabalhando 
na mudança a fim de evitar ações mal in-
tencionadas. 

O uso dos elevadores para transpor-
te de móveis, eletrodomésticos, malas e 
outros objetos deve ser estritamente re-
alizado através dos elevadores de serviço, 
pois o social deve ficar livre para o trânsito 
dos condôminos. Mesmo o elevador social 
não deve ficar unicamente à disposição da 
mudança, devendo intercalar as viagens 
com demais interessados. Caso haja qual-
quer dano, como arranhões, o condômino 
responsável pela mudança fica encarre-
gado de ressarcir o prejuízo. O mesmo se 
aplica a qualquer outro dano causado ao 
patrimônio do prédio. 

Por fim, não custa lembrar que cada 
um é responsável pela sujeira que produz. 
Logo, ao término de todo o serviço de mu-
dança, o morador deve recolher todo o 
seu lixo e fazer o descarte adequado. Isso 
inclui também móveis antigos, eletrodo-
mésticos, bicicletas, caixas contendo obje-
tos pessoais e todo outro tipo de “quinqui-
lharia” que costuma ficar acumulada nas 
garagens ou espaços comuns (a exemplo 
de escadas), o que é proibido de acordo 
com as convenções de condomínio. 

5 metas para 
transformar seu 
condomínio em 2022

cotidiano
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Execução de títulos 
extrajudiciais 

pode incluir cotas 
condominiais vicendas

Declaração de quitação de débitos 
é direito dos condôminos

Organização e transpa-
rência são qualidades es-
senciais à gestão financeira 
do condomínio. O síndico 
ou a administradora devem 
manter um controle rígido 
de quem são os moradores 
adimplentes ou inadimplen-
tes. Até pouco tempo atrás, 
a legislação que regulamen-
ta a prestação de contas (a 
lei12.007/2009) não tornava 
obrigatória a emissão da de-
claração anual de quitação 
de débitos do condomínio, 
sendo apenas uma recomen-
dação, porém isso tende a 
mudar.

Recentemente, propos-
ta aprovada na Câmara dos 
Deputados (projeto de lei 
451/20, que passou pela Co-

É possível incluir as parce-
las vincendas de cotas condo-
miniais na execução de título 
extrajudicial relativo a con-
tribuições ordinárias ou ex-
traordinárias de condomínio, 
desde que se trate de presta-
ções homogêneas, contínuas 
e da mesma natureza, deci-
diu a Quarta Turma do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) 
no final do ano passado.

Inicialmente, o pedido do 
condomínio havia sido nega-
do pelas instâncias ordinárias 
sob o fundamento de que 
essa inclusão inviabilizaria 
para o devedor a impugnação 
dos valores lançados unilate-
ralmente pelo credor, sendo 
possível apenas no cumpri-
mento de sentença de ação 
ordinária.

No STJ, o relator do recur-
so, ministro Luís Felipe Salo-
mão, explicou que, em regra, 
o pedido da ação deve ser 
certo e determinado (Código 
de Processo Civil – CPC, artigo 
322), isto é, deve ser expresso 
e especificar a qualidade ou 
quantidade do que se almeja. 
No entanto, lembrou, existem 
exceções com relação à certe-
za – como acontece com juros 
legais, correção monetária e 
verbas de sucumbência (pa-
rágrafo 1º do artigo 322) – e 
nas hipóteses que autorizam 

– título executivo judicial –, 
o STJ já sedimentou o enten-
dimento de ser possível a in-
clusão de parcelas vincendas. 
No entanto, o ministro escla-
receu que o tribunal também 
já se posicionou no sentido de 
que, no caso de título executi-
vo judicial, não constando da 
sentença a condenação ao pa-
gamento das prestações vin-
cendas – embora passíveis de 
inclusão, ainda que não men-
cionadas no pedido inicial –, 
torna-se impertinente a sua 
cobrança na execução.

PRESTAÇÕES
HOMOGÊNEAS,

CONTÍNUAS E DA
MESMA NATUREZA

Em relação ao processo de 
execução, afirmou o relator, 
ressalvado o crédito de ali-

missão Nacional de Justiça 
– CNJ) tramitou em caráter 
conclusivo e poderá ser en-
caminhada ao Senado, a me-
nos que haja algum recurso 
para análise pelo Plenário. A 
tendência é que tal exigência 
passe a ser obrigatória em 
todos os condomínios, anu-
almente, como forma de dar 
maior transparência à gestão 
financeira.

 NADA CONSTA
A declaração anual de qui-

tação de débitos do condomí-
nio consiste em um atestado 
de “nada consta” com valor 
documental, o qual é emitido 
afirmando que tal condômi-
no não possui débitos junto 
ao condomínio até a data da 

finanças

o pedido genérico, dispostas 
no parágrafo 1º do artigo 324.

De acordo com Salomão, 
em se tratando de obrigações 
de trato sucessivo, entende-
-se que a inclusão de pres-
tações vincendas durante o 
trâmite processual deve ser 
tida como pedido implícito 
ou presumido. O relator res-
saltou que, no processo de 
conhecimento, o CPC esta-
belece expressamente que 
as prestações periódicas, de 
trato sucessivo, independen-
temente de pedido expresso, 
serão incluídas enquanto du-
rar a obrigação (artigo 323) – 
o que também ocorre na ação 
de consignação em pagamen-
to (artigo 541).

O magistrado destacou 
que, com relação à execução 
decorrente de ação de co-
brança de taxas condominiais 

mentos, não existe dispositivo 
específico no mesmo sentido, 
tendo a possibilidade de in-
clusão das parcelas vincendas 
decorrido da extensão subsi-
diária das disposições do pro-
cesso de conhecimento, tal 
como previsto no artigo 771, 
parágrafo único, do CPC.

De acordo com Salomão, 
o CPC de 2015 pôs fim à con-
trovérsia que existia sobre 

emissão daquele certificado. 
Este documento substitui os 
comprovantes de pagamento 
dos 12 meses anteriores (ano-
-base para o qual foi emitido), 
de modo que o condômino 
não precisa mais arquivá-los. 

Mecanismo muito seme-
lhante ocorre com as faturas 
de cartão de crédito que, ao 
fim de cada ao, enviam uma 
declaração de quitação de 
todas as faturas pagas ao lon-
go do ano. No caso da decla-
ração anual de quitação de 
débitos do condomínio, esta 
pode ser emitida e assinada 
pelo próprio síndico, por sua 
equipe contábil ou pela admi-
nistradora responsável. 

A proposta aprovada pelo 
CCJ da Câmara dos Deputados 

cotidiano

ser a taxa de condomínio co-
brável por ação executiva ou 
por procedimento sumário. 
Agora, afirmou, a lei distin-
gue duas situações em que o 
devedor responde pelas obri-
gações condominiais: a do in-
quilino que as assume como 
acessório do aluguel (artigo 
784, VIII); e a do condômino 
em sua relação com o condo-
mínio (artigo 784, X). Em am-
bas, o devedor tem contra si 
título executivo extrajudicial.

“Estando comprovados os 
requisitos do título executivo 
extrajudicial, mostra-se pos-
sível a inclusão, na execução, 
das parcelas vincendas no dé-
bito exequendo, até o cumpri-
mento integral da obrigação 
no curso do processo, diante 
da exegese do artigo 323 do 
CPC, aplicável subsidiaria-
mente ao processo de execu-
ção, conforme os artigos 318 
e 771, parágrafo único”, disse.

modifica o que está estabele-
cido no Código Civil com o ob-
jetivo de tornar a conservação 
dos documentos destinados à 
finalidade de comprovação de 
pagamento mais simples, pois 
a quitação relativa a cada mês 
dificulta a comprovação por 
parte dos condôminos.

PARA QUÊ SERVE?
Estima-se que – por exem-

plo - em um prazo de cinco 
anos, por exemplo, que é o 
limite para realizar a cobran-
ça de despesas condominiais, 
um condômino teria que 
guardar cerca de 60 compro-
vantes. A novidade é que, 
com a intervenção pretendi-
da, esta mesma pessoa passe 
a arquivar apenas 5 compro-

vantes de pagamento (as de-
clarações anuais). 

A importância de se ter 
esta declaração se demons-
tra em algumas situações. 
A exemplo do momento de 
compra e venda de um imó-
vel, pois a averbação da escri-
tura só será feita após a apre-
sentação deste documento 
que comprova a quitação do 
condomínio. Portanto, cabe 
ressaltar que nem síndico, 
nem contador ou administra-
dora podem se negar a conce-
der a declaração de quitação 
a um condômino que esteja 
de fato em dia com suas obri-
gações. Assim, garante meios 
mais eficazes de proteger o 
seu patrimônio em processos 
executivos.
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manutenção

Manutenção de cercas elétricas 
garante segurança perimetral

Entre as estratégias pos-
síveis para promover maior 
segurança perimetral, a insta-
lação de cercas elétricas é uma 
adotada por quase todos os 
edifícios atualmente, por aliar 
vantagens como o baixo custo 
junto ao efeito intimidador e 
assim funcionar para proteger 
o condomínio da ação de inva-
sores. Cabe ressaltar que tanto 
a sua instalação, quanto a sua 
manutenção devem ser acom-
panhadas por empresas espe-
cializadas nesse ramo, a fim de 
garantir o melhor desempenho 
do equipamento e evitar possí-
veis acidentes. 

Conforme dito, a cerca elé-
trica enquadra-se na categoria 
de equipamentos protetores 
perimetrais, ou seja, faz a se-
gurança dos limites do terreno 
do prédio (perímetro). Ela deve, 
portanto, ser instalada nos mu-
ros. A grande procura por esses 
equipamentos se dá devido à 
crescente onda de violência que 
vem atingindo prédios comer-
ciais e residenciais, infelizmente 
com muitos relatos de invasões 
e arrastões, o que faz com que 
todos busquem reforçar ao má-

ximo seus mecanismos de segu-
rança. 

Nesse cenário, o mercado 
de produtos voltados à segu-
rança predial e patrimonial se 
aperfeiçoa, tendo a cada dia 
mais opções. No que se refere 
às cercas elétricas, há atual-
mente diferentes tipos dispo-
níveis, com marcas e modelos 
trazendo novas funcionalida-
des. Entretanto, o princípio de 
funcionamento permanece 
o mesmo: usar a eletricidade 
para repelir invasor sem causar 
risco de morte. 

Funcionamento e manu-
tenção – De modo geral, um kit 
para instalação de cerca elétrica 
contém itens: central eletrifica-
dora (utiliza a energia de 110V 
ou 22V para gerar a tensão dos 
fios), bateria (garante o funcio-
namento da central mesmo em 
caso de falta de energia), cabos 
de alta tensão, fios de aço inox, 
hastes de sustentação e sirene 
(para soar o alarme em casos 
de interrupção da corrente pelo 
sistema). É válido lembrar que o 
trabalho com eletricidade é po-
tencialmente mortal e só deve 

Já é tarde da noite e você 
está voltando de um compro-
misso dirigindo seu carro. Ao 
parar na frente do portão da 
garagem, você naturalmen-
te aguarda que o porteiro do 
seu prédio acione o controle 
remoto para abrir sua pas-
sagem, mas nada acontece. 
Você buzina uma vez, nada 
acontece. Precisa fazer ba-
rulho mais vezes para, só en-
tão, o porteiro liberar a pas-
sagem. O que será que ele 
estava fazendo na guarita 
que o impediu de abrir o por-
tão eletrônico prontamente?

Não raramente a respos-
ta é: dormindo! A situação 
descrita ocorre com alguma 
frequência nos condomínios 
residenciais – e pode inclu-
sive já ter acontecido com 
você, que está lendo este 
texto agora. O problema 
dos “cochilos” nas guaritas 
é um problema comum, que 
muitos síndicos lutam para 
combater, haja vista que tal 
prática, além de ir contra as 
normas do que está acorda-
do em contrato com o funcio-
nário, coloca em risco a se-
gurança do prédio e de seus 
moradores. 

COMO O EMPREGADOR
DEVE PROCEDER 

Quando o empregador ou 
o síndico de um condomínio 
flagrar o porteiro dormindo no 
horário do serviço, o empregado 
precisa ser prontamente alerta-
do acerca de sua conduta culpo-
sa. O síndico deve explicar que 
o funcionário está em horário 
de trabalho e por isso, não deve 
confundir o local com ambiente 
de descanso. O aviso pode ser 
verbal, inicialmente, porém o 
ideal é que sejam feitas as se-
guintes notificações por escrito 
a fim de fomentar uma futura 
demissão por justa causa, caso a 
situação persista. 

O ato de dormir na hora do 
serviço, quando repetitivo, pode 
sim levar à demissão. Com fun-
damento no art. 482, alínea “e” 
da CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho), que traz a hipótese 
de desídia no desempenho das 
funções, o contrato de trabalho 
pode ser encerrado por este mo-
tivo. A desídia pressupõe a prá-
tica reiterada de uma conduta 
faltosa pelo empregado, então, 
nesse caso, como a lei não esta-
belece quantas vezes a repetição 
de um ato configura a desídia, 
busca-se a razoabilidade. 

Obviamente não é consi-
derada razoável, por exemplo, 
uma demissão por justa causa 
de porteiro que teve um leve 
cochilo duas vezes no serviço. 
É preciso que tal ato seja per-
sistente e traga prejuízos ao 
condomínio. Para o emprega-
dor se resguardar da prova da 
justa causa, deve buscar, antes 
mesmo da demissão, que é vis-
ta como última medida para o 
caso, alertar verbalmente, por 
escrito e até suspender o em-
pregado de suas funções por 
alguns dias. Dando a oportuni-
dade de o empregado buscar 
corrigir suas falhas e manter o 
contrato de trabalho.

Além das notificações (que 
devem ser assinadas pelo em-
pregado com ciência de sua 
falta), também podem servir 
de provas de que o funcionário 
dorme em seu posto de traba-
lho as filmagens do circuito in-
terno do prédio, testemunhos 
de pessoas que presenciaram 
o porteiro dormindo reiterada-
mente. Vale alertar que todos 
os documentos escritos devem 
ser assinados pelo empregado, 
uma vez que documentos apó-
crifos perdem o valor probató-
rio.

ser realizado por profissionais 
devidamente capacitados e cer-
tificados para tal atividade.

A manutenção da cerca 
deve checar e revisar todos 
esses componentes, pois eles 
juntos fazem o sistema promo-
ver a segurança do prédio. Um 
item importante a ter seu fun-
cionamento verificado é o dis-
positivo de segurança que faz 
soar o alarme caso haja dano 
à corrente elétrica que supre o 
equipamento. Ele é acionado 
quando há interrupção do for-
necimento de energia, seja por 

curto-circuito ou mesmo corte 
dos fios. Dessa forma, observe 
que sem este sistema de alar-
me, a eficácia da cerca será par-
cialmente prejudicada. 

Há dois modelos que são 
frequentemente usados em 
condomínios: o primeiro é a 
cerca elétrica convencional (fei-
ta de hastes verticais ligadas en-
tre si através dos isoladores por 
fios de aço inox) e a segunda é 
a cerca elétrica concertina (fei-
ta com arame farpado de alta 
tensão de ruptura, em formato 
de espiral, contendo lâminas de 
aço perfurantes e cortantes). 
Nelas, a tensão elétrica elevada, 
entre 8 a 12 mil volts, percorre 
os fios de inox. 

Conforme mencionado, 
essa energia não possui ampe-
ragem suficiente para matar 
um ser humano, nem mesmo 
um animal de estimação (cães 
e gatos, por exemplo), que por-
ventura venham a tocar a insta-
lação, pois o objetivo do equi-
pamento não é ser letal (o que 
seria inclusive ilegal). O choque 
elétrico disparado é o bastante 
para repelir o invasor, fazendo 
com que se afaste do muro. 

Coibindo porteiros e os “cochilos” na guarita
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seu condomínio

Moradores não podem negar 
realização de obras essenciais

A convivência harmoniosa no con-
domínio baseia-se em três pilares fun-
damentais: segurança, salubridade e 
sossego. É em prol deste tripe que exis-
tem Regimento Interno, Convenções, 
leis e todas as regras que ditam condu-
tas dentro deste espaço coletivo. Isso se 
faz necessário porque ações e escolhas, 
mesmo que individuais, podem acarre-
tar consequências coletivas, o que deve 
ser sempre ponderado. 

Quem não compreende tais princí-
pios, preferencialmente, não deve habi-
tar um condomínio, pois a chance de se 
envolver em conflitos cedo ou tarde será 
grande. Uma situação a ser mencionada 
é a de condôminos que se recusam a 
realizar obras emergenciais ou simples-
mente permitir o acesso de prestadores 
de serviço do prédio para realizar obras 
em sua unidade privativa. 

Em um edifício, além de elementos 
estruturais – como paredes, tetos e pi-
sos – muitos apartamentos compar-
tilham também tubulações de água, 
energia, gás. Outras vezes é a fiação da 
internet ou TV a cabo que passa por vá-

rias unidades. Assim temos que um dis-
túrbio em uma unidade pode acarretar 
prejuízos em outra, e assim por diante. 
Dessa forma, ninguém pode se negar 
a realizar obras ou reparos necessários 
para a segurança e bem-estar coletivo.

Não foi o que ocorreu no prédio da 
contadora Cátia Rigue, em Florianópolis, 
em 2018, quando a incorporadora que 
construiu o condomínio precisou revisar 
as saídas de gás em cada uma das unida-
des, por suspeita de vazamento. “Tive-
mos problemas com dois apartamentos. 
Um deles ficava a maior parte do tempo 
fechado, pois os proprietários não mo-
ram na cidade e não se dispunham a 
deixar chave. O outro foi uma negativa 
mesmo, o dono disse que não teria a pri-
vacidade invadida”, relata. 

Cátia, que hoje já não é mais síndi-
ca, conta que no primeiro caso, após 
muitas tentativas amigáveis sem suces-
so, a porta precisou ser aberta mesmo 
na ausência dos proprietários que mo-
ram fora, sob a justificativa de prezar 
pela segurança do prédio. Já o segundo 
apartamento cedeu após conversas e 

explicações sobre a necessidade da ave-
riguação. “Muitas vezes precisamos es-
clarecer e reafirmar o óbvio, sendo até 
obrigados a adotar uma postura rígida, 
porque as pessoas são intransigentes 
sem pensar na coletividade”, comenta a 
ex-síndica. 

Em síntese, moradores não podem 
negar realização de obras essenciais, 
mesmo que essas sejam em suas uni-
dades próprias. Cada condômino ou 

proprietário de parte autônoma, inde-
pendentemente das obrigações estabe-
lecidas na Convenção, obriga-se, dentre 
outras medidas, a permitir ao síndico, 
bem como à administradora e seus pre-
postos, se for este o caso, o ingresso 
em sua unidade autônoma, quando tal 
atitude for indispensável à inspeção e/
ou realização de trabalhos necessários 
à manutenção ou reparo de partes co-
muns ou das próprias unidades.
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TRATAMENTO DE PISO

Síndico, entenda porque você deve organizar 
as mudanças no seu condomínio

Simone Gonçalves*

A realização de mudanças em condomínios é um 
assunto delicado por isso o Síndico deve providen-
ciar o planejamento da logística das mudanças a 
fim de evitar problemas.

O condomínio precisa estar preparado ade-
quadamente e isso, à vezes, traz a necessidade de 
adaptar instalações facilitando o transporte e pre-
servando as áreas do condomínio. 

É de extrema importância que as regras sobre as 
mudanças no condomínio sejam claras e objetivas.

Isso porque, atualmente, não temos legislação 
específica para a realização de mudanças em con-
domínios, logo, cada condomínio deve providenciar 
suas próprias normas internas.

É obrigação dos moradores respeitar as normas 
condominiais e isso vale para aqueles que estão 
chegando no prédio assim como também para os 
que estão saindo. 

Os critérios para a realização de mudança va-
riam de condomínio para condomínio, mas por 
exemplo, o sobe e desce em dia de mudança, seja 
pelas escadas ou elevadores, não deve atrapalhar a 
rotina dos demais moradores. 

Realizar uma mudança não é uma tarefa simples 
tanto para o morador quanto para o condomínio, 
por isso o planejamento é fundamental.

Ainda mais nestes tempos de Pandemia quando 

então aumentou de forma expressiva a tendência 
ao trabalho home office.

Assim é essencial que existam regras e que estas 
sejam bem divulgadas a fim de serem conhecidas e 
seguidas por todos.

Se no seu condomínio não possui regras estabe-
lecidas sobre as mudanças, é necessário que tema 
seja deliberado em assembleia, por voto da maio-
ria, uma vez que não é exigido quórum especial.

Vejamos algumas informações básicas que irão 
ajudar Síndicos e Moradores no planejamento e re-
alização de mudanças em Condomínios:

- Entrega de cópia da Convenção e Regimento Inter-
no ao morador; 
- Informar quais dias e horários são permitidas as 
mudanças;
- Realizar agendamento prévio da mudança;
- Indicar o local correto para o descarte de caixas e 
outros;
- Esclarecer sobre as responsabilidades em caso de 
danos às áreas comuns;  
- Indicar quem irá acompanhar a mudança no con-
domínio;
- Indicar o local adequando para estacionar o cami-
nhão/frete;
- Atualizar o Cadastro de Morador da unidade, nes-
te caso, sugere-se que a apresentação de cópia do 
contrato/matrícula do imóvel, RG/CPF de morado-

artigo

res e funcionários, indicar a placa do carro, telefone 
e email de contato, assim como contato para casos 
de emergências.

Com o agendamento da mudança, é possível 
que o condomínio seja preparado para recebê-la, 
como por exemplo preparar o elevador para rece-
ber carga.

Além disso, também possibilita o Síndico saber 
da existência de móveis grandes que não caibam 
no elevador ou não passem pelas escadas, já que 
nestes casos devem de ser içados através da facha-
da necessitando cuidados especiais a fim de evitar 
danos. 

Caso o morador não possa acompanhar a mu-
dança pessoalmente deverá indicar quem irá subs-
tituí-lo, devendo tais dados também serem registra-
dos no cadastro do condomínio.

Como se vê, é imprescindível regras quanto a re-
alização de mudanças a fim de organização tanto 
do morador quanto do condomínio.

Além disso, o planejamento evita transtornos e 
não compromete a segurança do condomínio! 

Visite nosso Blog http://simonegoncalves.com.
br/blog/ e Instagram: @simonegoncalves.com.br

*Simone Gonçalves é advogada e consultora 
especialista em Direito Imobiliário e Condominial

conteúdo dirigido
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Síndico também ri!

MORTO
O bebum cortava caminho pelo cemitério quan-
do ouve uma voz abafada:
— Socorro... eu não estou morto, me tirem da-
qui...
O bêbado identifica de onde vem o grito abafa-
do e vê uma mão saindo pela terra. Então co-
meça a pisar nela:
— Mentira! Você está é mal enterrado!

NO POSTE
O bêbado esta pendurado em um poste canta-
rolando, até que chega um guarda e diz:
— Desça já daí!
O bêbado desce e o guarda pergunta:
— Quem é você?
— Não se lembra de mim? Sou o mesmo de lá 
de cima!

QUEM OLHAR FICA CEGO
Durante a missa, um bêbado segue andando 
em meio aos fiéis e senta. Em seguida, entra 
uma moça que escorrega e cai, com o vestido 
levantado. O padre sentencia:
— Irmãos, aquele que olhar ficará cego!
Todos escondem o rosto, mas o bêbado tira 
uma das mãos e diz:
— Vou arriscar só um olho...

CEM REAIS
Dois mendigos pediam esmola em uma esqui-
na, quando de repente um ganhou cem reais. O 
outro mais do que espantado disse:
— Cara! O que é que você vai fazer com isso 
tudo?
— Vou comprar 80 litros de pinga e 10 pãezi-
nhos!
— Não acredito!
— Não acredita, em que?
— Que você esteja com tanta fome assim!

SECRETÁRIA E RECEPCIONISTA
A secretária da empresa vira-se para a recep-
cionista e comenta:
— Você já reparou como o nosso chefe se veste 
bem?
A outra, diz:
— Sim! E você, já reparou como ele se veste 
rápido?

ESCORREGANDO NO RESTAURANTE
Um homem e uma bonita mulher estavam jan-
tando á luz de velas num restaurante de luxo. 
De repente o garçom notou que o homem es-
corregava lentamente para debaixo da mesa.
A mulher parecia não reparar que o companhei-
ro tinha desaparecido.
- Perdão, senhora - disse o garçom, - mas eu 
acho que seu marido está debaixo da mesa.
- Não está não - disse a mulher, olhando calma-
mente para o garçom. - Meu marido acabou de 
entrar no restaurante.

AMENDOINS DA VELHINHA
Uma velhinha sentada atrás do motorista do 
ônibus oferece alguns amendoins para o moço, 
que aceita. Passado um tempo ela oferece mais 
alguns. O motorista come e pergunta para a ve-
lhinha:
- Esses amendoins são muito bons, por que a 
senhora não come?
- Porque não posso. Veja a minha boca, não 
tenho dentes!
Responde à senhora. O motorista faz outra per-
gunta:
- Então por que a senhora compra?
E a velhinha responde:
- Porque gosto do chocolate que vem em volta 
deles.

SE ESCONDENDO DA PROFESSORA
Joãozinho estava passeando com o avô pela 
pracinha, em um sábado, até que o avô de 
Joãozinho avista a professora do garoto.
- João, se esconde, meu filho, sua professora 
está lá! - o avô diz.
- Na verdade, vovô, quem tem que se esconder 
é o senhor! - rebate o menino.
- Mas por que eu, se foi você que faltou na es-
cola ontem? - pergunta o avô.
- Porque eu falei que eu fui ao enterro do se-
nhor.

ENCONTRAR OS ELEFANTES
A professora pergunta a Pedrinho:
— Onde são encontrados os elefantes?
Ele pensa um pouco e responde:
— São uns bichos tão grandes que acho im-
possível alguém perder um.

A FOTO
Minha filha de 12 anos me perguntou: 
– Mãe, você tem uma foto sua de quando era 
bebê? Preciso dela para uma tarefa da escola.
Dei uma foto a ela sem me lembrar de perguntar 
o tema do trabalho.
Dias depois, estava na sala de aula dela para 
uma reunião de pais, quando percebi meu re-
trato num mural. O título era “A coisa mais velha 
na minha casa”.

DIVERSÃO
Dou aula de química e física, duas disciplinas 
pelas quais a maioria dos alunos tem aversão.
Um dia comentei, depois de uma das muitas ba-
dernas em classe:
– Eu ganho pouco, mas me divirto com vocês.
E um deles, para não perder a oportunidade, 
respondeu:
– Nós também, não aprendemos nada, mas nos 
divertimos muito. 

PIANO NÃO
Minha mãe sempre quis tocar piano. Meu pai, 
então, comprou um de presente para ela. Dias 
depois, liguei para saber o que ela estava 
achando da experiência.
– Devolvi o piano. Convenci sua mãe a tocar 
clarineta – disse papai.
– Por quê? – perguntei.
– Porque com a clarineta ela não consegue can-
tar junto – explicou ele.

QUEM 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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lazer

O benefício em desfru-
tar de opções de lazer com 
segurança e comodidade é 
um dos atrativos que levam 
mais moradores a buscarem 
os condomínios residenciais 
como opção de moradia atu-
almente. Para os que pos-
suem crianças pequenas, 
essa é uma questão impor-
tante, pois a oferta de ativi-
dades recreativas passa a ser 
ainda mais necessária nos 
períodos em que os peque-
nos têm mais tempo livre, a 
exemplo das férias escolares.

Buscando atender a tais 
demandas, muitos prédios 
investem em equipamentos 
voltados ao público infantil. 
Contudo, é fundamental res-
saltar que – além do inves-
timento inicial em compra e 
instalação – é preciso ter os 
cuidados com manutenção e 
vigilância desses locais a fim 
de evitar possíveis acidentes 
ou prejuízos. 

CAIXAS
DE AREIA

Muito populares no Brasil, 
as caixas de areia estão pre-
sentes em diversos lugares, 
desde praças públicas aos 
condomínios, geralmente as-
sociada a playgrounds e qua-
dras esportivas. Síndicos e ze-
ladores devem ficar atentos à 
conservação desses espaços, 
pois eles são propícios a pro-
liferação de microrganismos 
patogênicos que podem ser 
nocivos à saúde humana, so-
bretudo de crianças – princi-
pais usuárias desses ambien-
tes. 

Entre as doenças que po-
dem ser contraídas em cai-
xas de areia estão as micoses 
(causadas por fungos), que 
podem atingir pele, unhas, 
couro cabeludo, causando 
manchas, coceira e outras 
lesões mais sérias. Outra si-
tuação bastante comum re-
lacionada à areia é o que po-
pularmente se chama “Bicho 

Lazer com segurança nas caixas 
de areia do condomínio

geográfico”, doença causada 
por um verme – a larva mi-
grans – que ataca a pele pro-
vocando lesões avermelhadas 
em formatos que lembram 
mapas e coçam muito. 

CUIDADOS
PREVENTIVOS 

Uma medida muito impor-
tante a ser tomada na pre-
servação da salubridade das 
caixas de areia é proibir total-
mente o acesso por parte de 
animais de estimação. Há mo-
radores que usam esses espa-
ços para passear com cães e 
gatos e até mesmo permitem 
que eles façam suas necessi-
dades ali, o que é absoluta-
mente errado, pois além de 
sujar a areia, podem contri-
buir para transmitir doenças 
para moradores. 

Além disso, também deve-
-se vetar que crianças e adul-
tos portem alimentos enquan-
to usam o espaço. Isso porque 
restos de comida podem se 
misturar à areia e, quando em 
decomposição, ajudam a pro-
liferar bactérias, fungos, vírus, 
vermes, etc. que contaminam 
o material. Todas essas regras 
devem estar claramente escri-
tas em quadros de aviso para 
que os usuários leiam. 

Existe no mercado produ-
tos específicos para esterili-
zação de areia de finalidade 
recreativa. Essas substâncias 
têm fórmula atóxica e devem 
ser periodicamente aplicadas 
e misturadas à areia para ser 
realizada à limpeza e descon-
taminação, a exemplo do que 
fazemos com a água das pis-
cinas. Outra opção é realizar 
a troca integral da areia, de 
tempos em tempos, de pre-
ferência por uma areia atóxi-
ca, mais segura, com menor 
chance de contaminação. Esta 
é inclusive mais indicada em 
prédios com muitos animais 
de estimação, já que eles não 
gostam muito deste tipo de 
areia. 

ANUNCIE AQUI baixadasantista@jornaldosindico.com.br


