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na cobrança de inadimplentes
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Por Cecília Lima

 país está em crise e 

Oisso é fato. Índices de 
d e s e m p r e g o 

crescendo, inflação nas 
alturas e falta de perspectiva 
para muitos trabalhadores. Tal 
c o n t e x t o  r e s v a l a 
imediatamente sobre as 
finanças do condomínio. Mas 
por quê? Porque quando as 
contas apertam e  falta 
dinheiro para pagar tudo, a 
maioria das pessoas deixa as 
taxas condominiais de lado 
p a r a  p r i o r i z a r  o u t r o s 
c o m p r o m i s s o s  “ m a i s 
urgentes”.

 Mas esse também é um 
pagamento urgente. Ele existe 
para suprir toda uma estrutura 
da qual o condômino é usuário 
diariamente. Na maior parte 
dos condomínios brasileiros, o 
rateio das despesas é a única 
fonte de renda para pagar 
funcionários  -  porteiro, 
zelador, serviço de limpeza, 
jardineiro, vigilante - bem 
como arcar com as faturas de 
água,  energia,  real izar 
manutenções nos espaços 
físicos do condomínio.

 Se o dinheiro para de 
entrar, é certo que esse 
equilíbrio será maculado e 
a l g u m  s e r v i ç o  s a i r á 
prejudicado. Essa é a crise que 
m u i t o s  c o n d o m í n i o s 
enfrentam atualmente: a 
inadimplência acima do 
tolerável. Não obstante o 
cenário pouco favorável, uma 
novidade no campo jurídico 
promete ajudar os síndicos a 
resolverem ou pelo menos 
amenizarem esse problema.

 Uma alteração regula-
mentada no novo Código de 
Processo Civil, implementado 
recentemente no mês de 
março, promete conferir maior 
agilidade na hora de o síndico 
c o b r a r  o s  d é b i t o s  d e 
condôminos inadim-plentes. A 
novidade trazida pelo novo 
código é que, a partir de agora, 
passa a ser considerado, 
dentre os títulos executivos 
extrajudiciais, “o crédito 
referente às contribuições 
ordinárias ou extraordinárias 
de  condomínio  edil ício, 
previstas na respectiva 
convenção ou aprovadas em 
assembleia geral, desde que 
d o c u m e n - t a l m e n t e 
comprovadas” (artigo 784 
inciso X).

 Na prática, ao receber a 
petição inicial, o juiz fixa os 
honorários em 10% do valor 
que será reduzido para 5% se 
o  d e v e d o r  e f e t u a r  o 
pagamento integral no prazo 
de três dias da citação. Porém, 
se a execução for contestada, 
a verba honorária poderá ser 
elevada até 20%. Dessa 
forma, busca-se desestimular 
que o condômino devedor 
embargue  apenas  para 
“ganhar tempo”.

 A expectativa é de que tal 
modificação processual agilize 
a cobrança de devedores e 
facilite a vida do síndico. Leia 
mais em nossa matéria de 
“Finanças”. Esperamos dias 
melhores!

Boa leitura!
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Além de saber lidar com as 
questões referentes à manutenção 
predial e às relações entre os 
condôminos, administrar as finanças 
do condomínio pode se tornar a parte 
mais difícil do exercício da sindicância. 
Isso porque, na maioria das vezes, a 
receita  do  condomínio  advém 
exclusivamente das taxas pagas pelos 
ocupantes e, quando alguém deixa de 
honrar seu compromisso, os demais 
são penalizados.

De acordo com órgãos de serviço 
de proteção ao crédito como o SPC 
Brasil e o Serasa, nos últimos 15 
meses os índices de inadimplência no 
país aumentaram significativamente. 
Devido à crise econômica no país, 
muitas pessoas, na hora de priorizar 
seus pagamentos, acabam por deixar a 
taxa condominial em segundo plano, 

visto que essa geralmente cobra juros 
menores que outras dívidas.

Com o intuito de amenizar o caos 
financeiro do condomínio, muitos sín-
dicos buscam a negociação com os 
inadimplentes, visando à quitação dos 
débitos e, para isso, oferecem algumas 
vantagens como parcelamento, cance-
lamento de multas e até descontos. 
Embora essa seja uma iniciativa de 
intenção positiva, é necessário proceder 
com muita cautela, uma vez que o 
perdão ou amortecimento da dívida 
significa tratar com benevolência um 
condômino que não estava honrando 
seus compromissos, sobrecarregando 
os demais.

Para o engenheiro Marco Antônio 
Braga, morador de um residencial na 
cidade do Recife (PE), essa não é uma 
conduta justa. “Em 2014, a nossa 

associação de moradores acionou um 
ex-síndico na Justiça depois que ele 
simplesmente perdoou a quase toda a 
d ív ida  de  quat ro  devedores 
contumazes do nosso condomínio. Eles 
pagaram cerca de 30% dos débitos 
para se regularizarem, praticamente 
nada. Se eles deixam de pagar e 
continuam a usufruir dos benefícios, 
então é porque alguém que cumpre 
com suas responsabilidades está 
pagando por dois”, comenta.

No ano passado, o juiz da 4ª Vara 
Cível de Taguatinga, no processo nº 
2014.07.1.042284, condenou um 
síndico e seu subsíndico a pagarem 
solidariamente a quantia de R$ 
3.300,43 ao condomínio. Isso em 
reparação de danos porque, dentre 
outras atitudes, excluíram juros e 
multa de um condômino em atraso.

Para o advogado Júnior Messias, a 
negociação das dívidas é uma estra-
tégia interessante para sanear as fi-
nanças do condomínio. “O parcela-
mento é uma opção que facilita a vida 
do inadimplente e faz o caixa do con-
domínio aumentar as receitas, ainda 
que seja em um longo prazo”, afirma.

Messias faz uma ressalva: “no en-
tanto, cláusulas que resultam em perda 
de receita como amortecimento de mul-
tas por atraso ou mesmo o perdão par-
cial dos débitos são decisões sérias as 
quais o síndico só deve tomar após 
consultar os demais condôminos. Tudo 
isso sendo obviamente registrado em 
assembleia. Caso contrário, o perdão 
pode ser interpretado como favoreci-
mento e o síndico, responsabilizado e 
chamado a pagar os dividendos dos 
quais abriu mão”, orienta o advogado.

Uma alteração regulamentada no 
novo Código de Processo Civil, 
implementado recentemente no mês 
de março, promete conferir maior 
agilidade na hora que o síndico cobrar 
o s  d éb i t o s  d os  c on d ôm i n os 
inadimplentes, diminuindo assim, o 
devedor ganhar tempo.

Antes dessa mudança, ao se 
identificar a falta de pagamento por 
parte de um morador, o condomínio 
precisaria dar entrada em uma ação 
judicial. Posteriormente, o juiz 
designava audiência de conciliação, 
instrução e julgamento. Na ocasião da 
sua realização, o réu apresentava a 
defesa e era proferida a sentença.

Contudo, todo esse processo não 
se dava em um curto prazo, podendo 
se arrastar por meses sendo as 
a u d i ê n c i a s  f r e q u e n t e m e n t e 

remarcadas, sobretudo por dificuldade 
de citação do réu, cujo interesse, 
obviamente, é sempre o de postergar o 
encontro para ir adiando o pagamento 
de suas obrigações.

Então, o que muda com o novo 
CPC? A novidade trazida pelo novo 
código - e que é de sumo interesse dos 
síndicos - é que, a partir de agora, 
passa a ser considerado, dentre os 
títulos executivos extrajudiciais, “o 
crédito referente às contribuições 
ordinárias ou extraordinárias de 
condomínio edilício, previstas na 
respectiva convenção ou aprovadas 
em assembleia geral, desde que 
documentalmente comprovadas” 
(artigo 784 inciso X).

Diferentemente de antes, quando 
era preciso propor ação, aguardar a 
sentença, depois aguardar o recurso 

que o condômino inquirido geralmente 
propõe para se justificar e, só depois, 
aguardar a execução da cobrança. 
Agora, a estratégia mudou: o juiz, ao 
receber a petição inicial, fixa os 
honorários em 10% do valor que será 
reduzido para 5% se o devedor efetuar 
o pagamento integral no prazo de três 
dias da citação. Porém, se a execução 
for contestada, a verba honorária 
poderá ser elevada até 20%. Dessa 
forma, busca-se desestimular que o 
condômino devedor embargue apenas 
para “ganhar tempo”.

A partir do primeiro mês de atraso, 
já é possível entrar com ação de 
cobrança, desde que o síndico reúna 
recibos em atraso e atas de reunião 
para comprovar débitos. A Justiça 
pode determinar que o inadimplente 
pague a dívida em três dias. Se o 

inadimplente se negar a pagar, o 
condomínio pode pedir a penhora do 
imóvel ou a penhora online, se 
comprovar que ele tem dinheiro em 
banco.

Para o síndico João Fernandes 
Kaspary, a “alteração vem em um 
momento muito oportuno, visto que 
milhares de condomínios no Brasil 
enfrentam atualmente uma crise 
profunda de inadimplência, o que gera 
uma série de consequências, dentre 
elas o atraso no pagamento de contas 
o rd iná r i as  como  a  f o l ha  de 
funcionários e serviços de primeira 
necessidade como água e energia, 
além da manutenção predial”, avalia. 
Na opinião dele, não é justo que os 
condôminos que honram seus 
compromissos sejam prejudicados 
pela má fé de alguns maus pagadores.

(Redação com TJGO)
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Novo CPC promete maior agilidade na cobrança de inadimplentes

“Perdão” dos devedores pode ser armadilha para síndicos
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Elevador de serviço versus elevador social

Imagine a seguinte situação: você 
está atrasado para um compromisso, sai 
do seu apartamento com pressa e 
chama o elevador, mas... ele nunca para. 
Então você descobre que o vizinho de 
cima está de mudança e ocupando o 
elevador social com o trânsito de seus 
pertences. Outro caso hipotético: você 
chega ao seu edifício acompanhado de 
uma visita e, ao chegar ao elevador, 
ambos se deparam com um outro 

morador e seu cachorro de estimação 
sujo e vocês precisam compartilhar o 
mesmo espaço. Desagradável, sim?

Ambas situações não são raras de 
acontecer e costumam gerar conflitos os 
quais o síndico precisa administrar no 
cotidiano do condomínio. As atribuições 
dos elevadores social e de serviço ainda 
não são bem definidas para vários 
moradores que insistem em fazer uso 
irregular desse equipamento, causando 
constrangimento e mal estar às demais 
pessoas com quem convivem.

É fundamental que as pessoas 
saibam as regras para o uso de cada um 
dos elevadores disponíveis no prédio e 
esse funcionamento deve ser fiscalizado 
pelo zelador ou outro profissional 
adequado. Para isso, é interessante que 
se coloquem placas de aviso nas 
proximidades. Em caso de infração, o 

condômino deve ser chamado à atenção 
e, em reincidência, sofrer as penalidades 
p rev is tas  pe la  Convenção  do 
Condomínio, como multa, por exemplo.

A determinação de trânsito de 
pessoas exclusivamente pelo elevador 
de  serviço,  como  por  exemplo 
empregados domésticos, prestadores de 
serviço, funcionários do condomínio, é 
um tipo de discriminação que está sendo 
combatida atualmente, sendo inclusive 
assunto disposto lei  em alguns 
municípios. No Rio de Janeiro, Belém e 
em São Paulo, dentre outras cidades, é 
vedada qualquer forma de discriminação 
em virtude de raça, sexo, cor, origem, 
condição social, idade, porte ou presença 
de deficiência e doença não contagiosa 
por contato social no acesso aos 
elevadores.

Então para que serve o elevador de 

serviço exatamente? A sua finalidade é 
basicamente o transporte de carga e aí 
estão incluídos móveis em casa de 
algum morador estar se mudando, 
pacotes e carrinhos de feira e também 
animais de estimação como gatos e 
cachorros, independentemente do porte 
que tenham. Pessoas em trajes de banho 
também são orientadas a utilizar o 
elevador de serviço. Por analogia, o 
elevador social, por sua vez, serve para 
trânsito de pessoas.

É válido lembrar que tal conduta 
também deve ser cobrada por parte dos 
visitantes. Assim, é necessário que os 
elevadores do condomínio estejam 
devidamente sinalizados com placas 
informativas de “Social” e “Serviço”. A 
informação sobre qual elevador usar 
também deve ser, preferencialmente, 
dada pelo porteiro no instante da 
liberação do acesso ao visitante.

A legislação trabalhista existe para 
regulamentar as relações entre patrão e 
empregado, de modo a assegurar 
direitos e prescrever deveres para 
ambas as partes. Nesse contexto, o 
mecanismo do aviso prévio - disposto na 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
- existe para que uma das partes possa 
comunicar à outra sua decisão de 
rescindir o contrato de trabalho.

O objetivo desse dispositivo legal é 
evitar que tanto o empregado quanto o 
empregador sejam surpreendidos com a 
i n t e r r u p ç ã o  d a s  a t i v i d a d e s , 
proporcionando ao empregador a 
possibilidade de contratar outro 
funcionário  para a vaga,  e,  ao 
empregado, a recolocação no mercado 
de trabalho, caso seja de seu interesse.

Quem tem direito ao aviso prévio? O 
advogado especialista em Direito do 
Trabalho, Dr. Alessandro Batista Rau, 
responde: Sempre que uma das partes 
quiser rescindir o contrato de trabalho 

sem justa causa, deverá comunicar a 
outra parte, através do aviso prévio. 
Portanto, tanto o empregado (nos casos 
de despedida sem justa causa) quanto o 
empregador (nos casos de pedido de 
demissão) têm direito ao aviso prévio.

Em relação aos funcionários 
formais do condomínio, o síndico deve 
atentar para o seguinte fato: O 
empregador pode optar por efetuar o 
pagamento do aviso prévio de forma 
indenizada ou exigir que o empregado 
cumpra o aviso prévio trabalhando.

“Na hipótese de aviso prévio 
trabalhado, o empregado pode optar 
entre trabalhar duas horas a menos por 
dia ou não trabalhar por sete dias 
corridos sem que ocorra qualquer 
desconto em relação ao valor do aviso 
prévio, sendo que tal previsão objetiva 
propiciar um tempo livre para o 
trabalhador procurar novo emprego”, 
explica Alessandro Rau.

Ele complementa: caso opte por 
trabalhar duas horas a menos, toda falta 
ocorrida durante o período de aviso 
prévio poderá ser descontada pelo 
empregador, o mesmo ocorrendo com 
toda e qualquer falta que exceda ao 
limite de sete dias, caso o trabalhador 
opte por não trabalhar sete dias corridos.

Por outro lado, caso o empregado 
tenha pedido demissão, deverá cumprir 
o período de aviso prévio com jornada 
normal de trabalho, sendo que, caso o 
trabalhador não queira cumprir o período 
de aviso prévio, o empregador poderá 

efetuar o desconto desse período junto 
às parcelas extintivas do contrato de 
trabalho.

Empregados e empregadores devem 
estar atentos às regras estabelecidas há 
poucos anos do aviso prévio. Até 2011, o 
prazo era sempre de 30 dias. No entanto, 
desde que entrou em vigor a Lei nº 
12.506/2011, dispondo sobre o aviso 
prévio proporcional, o prazo do aviso 
prévio passou a ser de 30 dias, mais 3 
dias por ano de serviço prestado a 
empresa, até o máximo de 90 dias de 
aviso prévio.

Aviso prévio: proteção para empregado e empregador(Redação com Rau Advogados)

LEGISLAÇÃO
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LIMPEZA DE FACHADA, REVESTIMENTO (PISO E PAREDE), MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL.

A DIFERENÇA ESTÁ AQUI: SÍNDICOS 100% SATISFEITOS

Viver em condomínio é saber con-
viver em coletividade. Quem escolhe 
esse tipo de moradia para habitar deve 
ter em mente que sua residência é 
parte de um todo, não está isolada, e - 
portanto - fica sujeita à regras e 
convenções que atingem a todos. Essa 
integração está não apenas no plano 
virtual, mas também no físico.

Em um condomínio vertical, por 
exemplo, a rede elétrica e hidráulica 
são interligadas. Um distúrbio em uma 
unidade pode acarretar prejuízos a 
outra e assim por conseguinte. Dessa 
forma, ninguém pode se negar a 
realizar obras ou reparos necessários 
para a segurança e bem estar coletivo.

Recentemente um caso ocorrido 
no Distrito Federal chegou à Justiça. 
Juiz da 4ª Vara Cível de Taguatinga 
deferiu pedido de tutela de evidência, 
formulado por um condomínio, para 
determinar que dois moradores de 
uma das unidades autorizem vistoria 
no sistema de tubulação de gás do 
apartamento e, se necessário, a sua 
substituição.

O condomínio, parte autora da 

ação, contou que a construtora res-
ponsável pela edificação do prédio está 
realizando trabalhos preventivos, in-
cluindo serviços de substituição da tu-
bulação de gás por material mais re-
sistente, tanto nas unidades exclusivas 
como na parte comum do condomínio. 
Tal medida visaria garantir segurança 
dos moradores e do empreendimento.

Entretanto, de acordo com o 
condomínio, os moradores de uma das 
unidades do condomínio, negam-se a 
autorizar a obra e, em especial, a 
permitir ingresso de funcionários da 
empresa responsável pelo serviço no 
imóvel, mesmo já tendo ocorrido 
diversas tentativas de aconselhamento 
sobre a necessidade da medida. O 
condomínio, então, entrou com ação de 
conhecimento e requereu, de início, a 
adoção de medida de evidência, para 
compelir a parte ré a permitir o 
ingresso no apartamento para a 
realização dos serviços necessários na 
tubulação de gás.

Em sua sentença, o juiz ponderou 
a possibilidade da ocorrência de um 
acidente, com vazamento de gás nas 
tubulações, cujas consequências são 

imprevisíveis. Por isso, determinou 
que a inspeção - e possíveis reparos - 
deveria ser acompanhada pelo 
síndico,  administração ou por 
prepostos, num prazo de 24h a contar 
da ciência da decisão pelos réus, sob 
pena de incidência de multa de R$ 5 
mil por dia de descumprimento, 
limitados a R$ 20 mil.

O  magistrado  sal ientou  a 
existência do vínculo jurídico entre as 
partes, na forma de condomínio que, 
conforme linhas gerais, constitui forma 
anormal de propriedade, a chamada 
compropriedade. Nos autos do 

processo, foi trazido ainda um 
regulamento desse condomínio que 
estabelece “que cada condômino ou 
proprietário de unidade autônoma, 
independentemente das obrigações 
estabelecidas na convenção, obriga-
se, dentre outras medidas, a permitir 
ao síndico e/ou administradora e seus 
prepostos o ingresso em sua unidade 
autônoma, quando isto se torne 
indispensável à inspeção ou realização 
de  t r aba lhos  necessá r i os  à 
manutenção ou reparo de partes 
comum e/ou das unidades”.

Condôminos não podem se recusar à realização de reparos emergenciais

MANUTENÇÃO
(Redação com TJDFT)

DicasDicasDicas

AQUEÇA AQUEÇA a

ÁGUA
SUA PISCINA

utilizando o Gás Natural Canalizado

da

Tenha uma sensação agradável com a 
temperatura na medida certa durante 
todos os dias do ano, até mesmo no 
inverno. Uma piscina aquecida 
proporciona uma sensação agradável 
a sua família, clientes e condôminos a 
qualquer momento do dia. Imagine a 
sensação de relaxamento ao se banhar 
em sua piscina aquecida, depois de 
um cansativo dia de trabalho.

Entre em contato
conosco pelo telefone:

(84) 3204.8500
e solicite uma visita dos

nossos Engenheiros.



(Redação com assessoria)

BEM ESTAR

(Redação com Rau Advogados)

Uma queixa bastante recorrente 
entre síndicos de todo o Brasil é a baixa 
frequência durante as assembleias 
condominiais. Segundo a Lello, 
tradicional administradora paulistana, 
cerca de 70% dos moradores de São 
Paulo - maior cidade do país - não 
comparecem  às  assembleias 
marcadas para debater e deliberar 
sobre assuntos de seus condomínios.

Pouca gente se dispõe a reservar 
alguns minutos do seu tempo para ir 
discutir assuntos pertinentes ao 
interesse coletivo como eleição do 
s í nd i co ,  me lho r i as  a  se rem 
implantadas na estrutura, aprovação 
da previsão orçamentária e das contas 
do exercício anterior. Isso rapidamente 

gera insatisfações, pois, embora não 
tenha participado das deliberações, o 
faltoso está igualmente sujeito a 
obedecê-las independentemente de 
ter comparecido ou não à reunião.

 Essa é, portanto, a reclamação 
padrão  por  par te  de  mui tos 
condôminos: “Eu não sabia, eu não fui 
consultado acerca disso, logo, não vou 
seguir essa regra”. O argumento é 
facilmente rebatido, uma vez que as 
decisões tomadas em assembleia 
legalmente constituída são, sim, 
legítimas e válidas para absolutamente 
todos, desde que, obviamente, tenham 
sido atendidos critérios  como 
convocação prévia e quórum mínimo 
para a realização de tal encontro.

 Contudo, bater de frente com o 
condômino e informá-lo de que é 
obrigado a se submeter a regimentos 
sobre os quais ele não opinou não é 
uma forma muito diplomática de 
gerenciar os assuntos do condomínio. 

O melhor síndico é aquele conciliador, 
não o inimigo dos condôminos. Então, 
melhor que assumir tal postura de 
“carrasco”, mais interessante é atrais 
as pessoas a participarem das 
assembleias e convencê-las de que 
aquele momento é importante e pode 
ser agradável.

“Os síndicos devem trabalhar para 
mobilizar os moradores, visando 
ampliar o número de participantes nas 
assembleias, uma vez que as decisões 
tomadas nesses encontros afetam a 
todos os condôminos”, afirma Angelica 
Arbex, gerente de Relacionamento com 
o Cliente da Lello Condomínios. Ela 
sugere 6 dicas para essa finalidade. 
Confira:

1) Procure  mesc la r  t emas 
importantes com outros que atraiam 
interesse dos condôminos. Assim, a 
presença será maior.

2) Coloque na pauta apenas 
assuntos realmente relevantes. Desta 

forma, as assembleias ficam mais 
curtas e menos cansativas.

3) Promova a integração dos 
condôminos com eventos extra-
assembleia. É mais fácil ter adesão 
dos moradores em um condomínio 
com clima mais amistoso.

4) Para  condomínios  muito 
grandes, vale fazer um pequeno 
evento após a assembleia, como um 
coquetel, um lanche ou mesmo um 
eventual sorteio de prêmios.

5) Estimule a gestão participativa 
no condomínio. Uma boa dica é criar 
comissões específicas para que os 
condôminos participem, como 
comissão de decoração, de obras e de 
síndicos-mirins, entre outros.

6) Acerte no horário. Cada síndico 
deve  conhecer  bem os  seus 
moradores e procurar agendar a 
assembleia num horário positivo para 
a maioria deles.
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O desafio de atrair quórum para
assembleias condominiais

Como vão as suas noites de sono?

O brasileiro está negligenciando um 
importante momento do seu dia: de 
acordo com pesquisas do Instituto do 
Sono aproximadamente 63% dos bra-
sileiros têm algum problema relaciona-
do ao sono. Esse ato, fundamental para 
a saúde do organismo, está sendo 
perturbado por distúrbios como insônia, 
ronco e apneia (parada respiratória 
durante o repouso). Como andam suas 
noites de sono?

Para a especialista em sono Kenya 
Felicíssimo, problemas relacionados ao 
sono são, muitas vezes, negligenciados. 
Acordar cansado pode significar ter uma 
doença grave e é uma questão que deve 
ser investigada, uma vez que a falta de 
descanso prejudica o bem-estar físico e 

cognitivo do indivíduo, destaca-se a 
manutenção do equilíbrio geral do 
organismo, das substâncias químicas no 
cérebro que regulam o ciclo vigília-sono, 
consolidação da memória e aprendizado, 
regulação da temperatura corporal, entre 
outras atividades.

Segundo a Associação Brasileira do 
Sono, 24% dos homens e 18% das 
mulheres de meia-idade roncam. 
Acima dos 60 anos, o percentual 
aumenta para 60% e 40%, respec-
tivamente. O Instituto do Sono aponta 
que, no Brasil, existem 40 milhões de 
pessoas portadoras da apneia, distúr-
bio que pode levar a problemas 
cardíacos, como pressão alta e infarto 
do miocárdio.

De acordo com especialistas no 
tema, as necessidades diárias de sono 
variam de acordo com a faixa etária do 
indivíduo. A orientação é de que adultos 
e idosos devam reservar de 6 a 8 horas 
por dia para o seu momento de 
repouso. Porém, por inúmeros motivos, 
isso nem sempre é obedecido.

O Instituto do Sono propõe algumas 
dicas que podem ajudar a ter um 
descanso mais eficaz e restaurador e 
melhorar a qualidade de vida:

• Ter horários regulares para dormir e 
despertar.

• Ir para a cama somente na hora 
dormir.

• Ter  um ambiente  de  dormir 

adequado: limpo, escuro, sem ruídos 
e confortável.

• Não fazer uso de álcool ou café, 
determinados chás e refrigerantes 
próximo ao horário de dormir.

• Não fazer uso de medicamentos para 
dormir sem orientação médica.

• Se tiver dormido pouco nas noites 
anteriores, evite dormir de dia.

• Jantar moderadamente em horário 
regular e adequado.

• Não levar problemas para a cama.

• Realizar atividades repousantes e 
relaxantes preparatórias para o sono.

Ser ativo física e mentalmente.
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REPETECO O preço da segurança privada

Mesmo não estando visível aos 
olhos , é certo que nas grandes cidades 
a população vive protegida por uma 
parafernália eletrônica, digna dos 
filmes do agente secreto 007. Em 
fortaleza, por exemplo, há à disposição 
de sua população equipamentos 
capazes de monitorar residências e 
empresas via Internet. As células de 
sobrevivência, que transformam um 
simples cômodo em uma fortaleza 
moderna, têm suas paredes e portas 
blindadas contra disparos até mesmo 
de fuzil AR -15.

Na capital cearense, pelo menos 
três ambientes como esse já foram 
construídos.

As guaritas dos condomínios 
também são projetadas para suportar 
o impacto das balas. Aos poucos, a 
busca pela segurança transforma as 
metrópoles em selva de aço.

A sensação de segurança, que, 
para a maior parte da população, 
tornou-se apenas uma longínqua 
lembrança, começa a ser recon-

quistada pelas pessoas que tem um 
considerável patrimônio.

Um simples compartimento de 
uma casa ou empresa tem suas 
paredes e portas blindadas, sendo 
projetado para se tornar praticamente 
intransportável por marginais. O metro 
quadrado de uma parede blindada não 
sai por menos de R$ 300,00. A 
blindagem das portas é ainda mais 
cara – R$ 3 mil, mas pode custar cerca 
de R$ 4,5 mil. O vidro de blindado já é 
um pouco mais barato, saindo por R$ 
20,00 o centímetro quadrado. Algumas 
pessoas colocam nesse cômodo, que 
possui isolamento acústico e térmico, 
um gerador de energia. Também há 
espaço para frigobar abastecido com 
alimentos não-perecíveis.

Como objetivo de todo esse 
investimento não é ficar isolado, mas 
protegido de perigos, há um monitor de 
vídeo, cujo valor é de aproxima-
damente R$ 2,5 mil, que exibe as 
imagens das câmeras espalhadas pela 
residência.

A comunicação é garantida por 

celular e os suprimentos devem ser 

armazenados para assegurar que, 

caso necessário, o habitante dessa 

moderna fortaleza não deixe o recinto 

por quatro dias. Um bunker de 15 m² 

custa R$ 40 mil.

Mas os condomínios que não 
podem dispor de tantos recursos 
podem dispor de tantos recursos 
podem optar por outras alternativas 
mais baratas e que torna a área mais 
segura. As cercas elétricas e sistema 
de monitoramento por câmeras são 
algumas destas opções.

*Andréa Mattos - Jornalista e Colaboradora do Jornal do Sindico
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Condomínio seguro, síndico sem dores de cabeça!
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Natal\RN - Fone: (84) 2226.6968 -  E-mail: benebrito08@gmail.com

Blindagem nos condomínios
tornou-se uma mania

A busca por mais segurança tornou 
a blindagem de ambientes uma 
espécie de mania. As guaritas dos 
condomínios já estão sendo 
blindadas. Dessa forma, segundo 
ele, o porteiro, quando necessário, 
tem condições de tomar atitudes, 
como ligar para a policia ou acionar 
a segurança privada, sem correr 
riscos. A blindagem de uma guarita 
de dois metros quadrados custa de 
R$ 5 mil a R$ 10 mil. Com a ajuda 
de um sistema integrado de tv, o 
morador  percebe  que  sua 

residência ou escritório foi invadido 
e busca refugio na doca de 
segurança. Ela é toda blindada. Tem 
aproximadamente dois metros 
quadrados; as pessoas (lá dentro) 
têm como se comunicar com o 
exterior e se mantém protegidas, 
enquanto os marginais estão no 
local. A instalação de um sistema 
como esse (com quatro câmeras) 
sai por R$ 2,5 mil, em média. A 
instalação de 16 câmeras custa 
cerca de R$ 9 mil.

Pintura em gesso

O gesso é um material comumente utilizado em 
condomínios residenciais e corporativos, 
justamente pela versatilidade que proporciona. 
Com ele, é possível redefinir espaços, construir 
divisórias, texturizar e adornar paredes e 
painéis. Tudo isso com um custo relativamente 
baixo e com economia de tempo também. A 
superfície do gesso é semiporosa, bastante 
estável e não se danifica facilmente.

Embora o gesso seja uma ótima superfície para 
pinturas quando está completamente seco, 

jamais deve-se pintá-lo quando estiver 
molhado, uma vez que ele contém muita 
umidade, o que pode danificar qualquer tinta ou 
primer pintado sobre ele. É necessário deixar o 
gesso secar por alguns dias antes de pintá-lo. 
Após essa etapa, deve-se aplicar um fundo 
selador para uniformizar a absorção da 
superfície, garantindo durabilidade na pintura e 
economia de tinta. As áreas tratadas nas juntas 
entre as chapas e nas cabeças dos parafusos 
devem ser lixadas para eliminação de 
eventuais rebarbas de massa e pequenas 
irregularidades.

Fusíveis e Disjuntores

O número de acidentes causados por curto 
circuito no Brasil cresceu quase 50% em 2015, 
um total de 441 casos de incêndio contra 295 
registrados no ano anterior. Os dados são da 

Associação Brasileira de Conscientização para 
os Perigos da Eletricidade (Abracopel), e 
revelam também um salto de mais de 60% nos 
casos de mortes causadas por esse tipo de 
acidente. 

A vigilância deve ser constante e um dos sinais 
de que algo está errado são fusíveis e 
disjuntores queimando constantemente. Se 
você tem observado esse fato no seu 
condomínio, cuidado! Fusíveis e disjuntores são 
uma proteção da rede elétrica e quando cargas 
acima do limite de corrente (amperagem) 
projetado são ligadas nas tomadas de 
eletricidade ou na rede elétrica, podem 
ocasionar frequentemente a queima de fusíveis 
e desarme de disjuntores. 

Há que se verificar as causas com um 
profissional qualificado a fim de evitar as 

consequências mais graves. Nunca substitua 
os fusíveis ou disjuntores para os de maior 
capacidade. Isto poderá levar a um curto 
circuito e incêndios na instalação elétrica.

Focos de Aedes aegypti

O Brasil está em guerra contra o mosquito 
Aedes aegypti e é de total importância o 
engajamento dos condomínios nesse combate. 
As regras básicas para evitar o surgimento de 
focos do mosquito já são de amplo 
conhecimento. Porém, o que nem todo mundo 
sabe é que esse animal pode estar pondo ovos 
em locais que você sequer imaginaria. 
Criadouros do mosquito podem estar em 
qualquer local que acumule água, inclusive nos 
eletrodomésticos. A bandeja da geladeira e a 
drenagem do ar condicionado podem virar 
criatório do mosquito.


