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Nossa Mensagem

O
 cotidiano de um condomínio 
às vezes é preenchido com 
alguns conitos decorrentes 

da convivência em um espaço 
comum. Dentre os temas que mais 
geram embates - seja entre 
condôminos, deles com o síndico ou 
um funcionário do condomínio - 
está a garagem e as normas para 
ocupação dela.

 E m  n o s s a  m a t é r i a  d e 
“Cotidiano” trazemos algumas 
dúvidas frequentes sobre esse 
assunto capaz de gerar tantas 
polêmicas: a quem pertence a 
garagem? É possível alugar ou 
vender uma vaga dela? Visitantes 
podem ter acesso à garagem do 
prédio? Essas são algumas das 
perguntas que respondemos nesta 
edição do Jornal do Síndico. É 
importante levar essas informações 
aos moradores do prédio, no intuito 
de evitar desentendimentos.

Em nossa editoria de “Meio 
Ambiente”, uma boa notícia: 
moradores de condomínios seguem 
economizando água mesmo após o 
término na crise hídrica no estado 
de São Paulo. Um levantamento da 
Lello Administradora de Condomí-
nios aponta para isso: No primeiro 
bimestre deste ano a média mensal 
de consumo nos condomínios foi de 
711,1 metros cúbicos, o que 
representa uma oscilação de 
apenas 1,49% em relação aos 
700,6 metros cúbicos registrados 
em igual período de 2016.

N ã o  b a s t a  c o b r a r  d a s 
autoridades uma boa gestão, é 
preciso que cada um - enquanto 
cidadão - cumpra seu papel e faça 
uso racional da água. O condomínio 
- sendo um ambiente de vivência 
coletiva - pode servir de palco para 
essa conscientização, estimulando 
seus moradores assumirem a 

responsabilidade de fazer o melhor 
uso possível dos recursos do meio 
ambiente, incluindo a água.

Falando de economia, sabemos 
que em tempos de crise nanceira 
como a que o Brasil atravessa 
atualmente, segurar as contas do 
condomínio é um grande desao 
para os síndicos, que precisam lidar 
frequentemente com a insatisfação 
dos condôminos com as despesas 
do condomínio.

Pensando nisso, trazemos 
nesta edição uma matéria especial 
apresentando uma tendência que 
vem ganhando milhares de adeptos 
Brasil afora: a portaria remota. 
Trata-se de uma possibilidade de 
usar a tecnologia para baratear os 
custos com funcionários. Veja 
detalhes neste Jornal do Síndico.

Tenha uma boa leitura!

Os Editores

 jan/17  fev/17  mar/17  abr/17 Ano 12 
meses

Poupança antiga (1)  
Poupança (2)  
TR* 
TJLP 
FGTS (3)  
SELIC - Déb Fed (4)  
UPC ***  
Salário Mínimo
Salário Mínimo SP 
(5)
UFIR (6)

(%)  
(%)  
(%)  
(%)  
(%)  
(%)  
(%)  
(R$)
(R$)
(R$)

0,6709  
0,6709  
0,1700  
0,62  

0,4170  
1,12  
23,40  
937,00

---
---

0,5304  
0,5304  
0,0302  
0,56  

0,2769  
0,87  
23,40  
937,00

1.000,00
---

0,6527  
0,6527  
0,1519  
0,62  

0,3989  
1,05  
23,40  
937,00

1.000,00
---

0,5000
0,5000
0,0000
0,57

0,2466
0,82
23,48
937,00

1.000,00

2,37
2,37
0,35
2,40
1,35
3,88
0,82
6,48
---
---

8, 06
8, 06
1,79
7,57
4,84
13,51
1,87
6,48
---
---

· INDICADORES / MÊS

* TR – Taxa Referencial; ** Débitos Federais; *** Unidade Padrão de Capital; (1) Rendimento no 1º dia do mês seguinte, para depósitos até 03/05/12; (2) 
Rendimento no primeiro dia do mês seguinte para depósitos a partir de 04/05/2012 – MP nº 567, de 03/05/2012. (3) Crédito no dia 10 do mês seguinte (TR + 
juros de 3 % ao ano). (4) Juro pela Taxa Selic para pagamentos de débitos federais em atraso – no mês do pagamento, a taxa é de 1%; (5) São duas faixas 
salariais mínimas, com vigência a partir deste mês: R$ 905 (para domésticos, agropecuários, ascensoristas, motoboys) e R$ 920 (para operadores de máquinas, 
carteiros, cabeleireiros, trabalhadores de turismo, telemarketing); (6) Extinta pela Medida Provisória nº 1973/67, de 27/10/00 – último valor: R$ 1,0641; BTN + 
TR cheia – suprimido por ser título extinto pela Lei nº 8.177, de 01/03/1991, embora ainda existam alguns em circulação. Fonte: Folha Online, Valor Econômico

Sr. Porteiro!

O Síndico aguardaO Síndico aguarda

por este exemplar.por este exemplar.

Por gentileza, faça-oPor gentileza, faça-o

chegar em suas mãos.chegar em suas mãos.

O Síndico aguarda

por este exemplar.

Por gentileza, faça-o

chegar em suas mãos.



O crescimento populacional 
nos centros urbanos acarretou 
um sério problema de falta de 
espaço. Estacionar em uma zona 
comercial passou a ser uma 
árdua tarefa, graças ao grande 
volume de veículos em circula-
ção nas cidades. Essa proble-
mática se reete também no 
ambiente doméstico. Dentre os 
conitos  que permeiam a 
convivência em condomínio, o 
tema “garagem” é um dos mais 
frequentes, sendo motivo de 
dúvidas e até mesmo de algumas 
polêmicas.

A disputa por um espaço 
para estacionar pode gerar 
distúrbios dentro do condomínio 
e, para sanar isso, a melhor 
ferramenta é a informação. Com 
os condôminos cientes do que 
pode e não pode ser feito, é 
possível manter o equilíbrio no 
uso desse espaço. Para isso, 
respondemos a algumas das 
principais dúvidas sobre o 
assunto.

1) A quem pertence a vaga da 
garagem?

Isso varia, a depender do que 
está disposto na Convenção do 
Condomínio e escritura das 
unidades. Em alguns casos, onde 
há reserva de vagas para cada 
unidade, o espaço na garagem 
funciona como uma extensão do 
apartamento, sendo propriedade 
particular. Em garagens de vagas 
r o t a t i v a s ,  o  e s p a ç o  é 
compartilhado e coletivo, compõe 
o condomínio.

2) Pode-se alugar ou vender 
vaga de garagem?

Sim, desde que ela seja 
privativa, ou seja, um anexo da 
propriedade. Porém, desde 2012 
a Lei Federal 12.607/12 proíbe a 
venda ou o aluguel de vagas de 
garagem a não moradores. Antes, 
era permitido um morador alugar 
a sua vaga de garagem para 
estranho, bastando oferecer 
primeiro aos próprios moradores, 
o  que poderia ocorrer  em 
assembleia ou com o simples 
informativo no quadro de avisos 
do condomínio. Entretanto, com a 
modicação implementada pela 
lei referida, o condômino somente 
poderá locar a sua vaga a 
estranhos se a convenção assim 
permitir.

3) Visita pode estacionar dentro 
do prédio?

Via de regra, não, uma vez 
que o espaço é muito limitado e, 
portanto, restrito a moradores. 
Porém, há casos em que o 
condomínio reserva algumas 
vagas para essa nalidade, onde 
a ocupação se dá por ordem de 
c h e g a d a .  H á  a i n d a  a 
possibilidade de oferecer a vaga 
do morador ao seu visitante, no 
entanto há condomínios com 
regras de acesso bastante 

rigorosas que só permitem 
entrada de veículos cadastrados, 
então deve-se responder a um 
questionário com dados do carro 
e condutor para liberar acesso.

4) Qual o tempo máximo de 
ocupação em vagas rotativas?

O mais correto é que a 
Convenção condominial estipule 
quanto tempo cada veículo pode 
permanecer ininterruptamente 
numa vaga coletiva. Isso para 
evitar que a permanência se 
prolongue por muitos dias, não 
dando chance para outros 
ocuparem. Ainda que isso não 
esteja ocialmente escrito, o bom 
senso diz que mais de 24h 
ocupando o mesmo espaço já é 
excessivo.

5) É permitido armazenar 
objetos na garagem?

Não, garagem não é depósito. 
A nalidade dela é servir de 
estacionamento para veículos. O 
acúmulo de caixas, móveis e 
outros objetos pode contribuir 
para a sujeira do ambiente e 
possível proliferação de animais, 
por isso muitos condomínios 
proíbem essa prática.

Garagem: um território de polêmicas
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COTIDIANO
Redação com STJ
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VOCÊ PERGUNTA E O
JORNAL DO SÍNDICO RESPONDE 

Assessoria do Dr. Antônio Carlos 
Dantas. Advogado, especialista 
em Direito e Processo Civil, pós 
g r a d u a n d o  e m  D i r e i t o 
Previdenciário  e síndico do 
condomínio Fazenda Park, em 
Parnamirim/RN.

Atendendo a pergunta do Sr. Luiz Modesto, Condômino 
Proprietário há 18 anos, no Condomínio Verdes Mares.

Pergunta:

Alguns moradores estão obstruindo as escadas, áreas de 
circulação das garagens e do prédio. Isso é permitido? 
Conforme  envio  algumas fotos. Durante esses 18 anos, 
as assembleias dão ênfase aos assuntos de ordem 
nanceira e de pessoal. Os demais são falados, mas 
"entram num oito" ou são resolvidos parcialmente, ou 
ainda ignorados. Lendo no Jornal do Síndico, o artigo: 
Morador não pode descaracterizar estruturas do 
condomínio, onde também são citadas intervenções nos 
corredores e hall do prédio, como também, que todos os 
pertences do condômino sejam guardados em seu 
apartamento, entendi que aqui no bloco onde resido, estas 
normas não são observadas, cumpridas. Então peço que 
após análise das fotos, conclua-se se estou errado por 
não concordar com o que se vê nos anexos. Esclareço que 
a Síndica deste condomínio é capacitada para o cargo que 
exerce. Nasceu para este ofício. O meu objetivo para esta 
consulta, é de angariar informações para prováveis 
mudanças.  Muito grato. Luiz modesto.

Resposta : Por Dr. Antônio Carlos Dantas,

Primeiramente deve-se buscar se existe ou não alguma 
norma proibitiva ou permissiva no Regimento Interno (RI). 
Caso o RI não positive nada a respeito, seria interessante 
o sindico convocar uma assembleia com esse objetivo. 
Caso haja alguma proibição, sugere-se que, 
primeiramente,  o síndico coloque avisos em áreas de 
circulação, invocando o cumprimento do aludido artigo. 
Caso não seja atendido, faz-se uma noticação aos 
donos, dando um prazo ezequivel e ao mesmo, tempo 
alertando-os que, caso os objetos não sejam retirados até 
data estipulada, serão recolhidos por um determinado 
período, e depois será doado,  ou destruído, conforme o 
caso. O recolhimento pelo condomínio deverá ser feito, 
mediante relatório sucinto, inclusive com fotograas e na 
presença de duas testemunhas que assinarão o aludido 
relatório. Por m, nunca é demais lembrar que todos  que 
se dispõem em conviver em condomínio deve exercitar o 
bom senso, e tenham em mente que o direito de um 
termina quando começa o do outro. 

Assunto: Obstrução em escadas,
área de circulação e Garagem.



Água: um recurso que precisa ser bem gerido

Os últimos anos foram dramáticos 
no que diz respeito à disponibilidade de 
água. A falta de chuvas deixou muitos 
municípios brasileiros à beira de um 
colapso, inclusive regiões onde 
tradicionalmente sempre houve fartura 
desse recurso a exemplo de São Paulo, 
maior e mais populosa cidade 
brasileira. A fase crítica de falta de 
água já passou, mas a experiência 
deixou uma lição para todos: a 
conscientização de que é preciso saber 
utilizar a água com inteligência.

Os dados sobre os recursos hídri-
cos são alarmantes: estima-se que em 
2050, dois bilhões de pessoas sofrerão 
com a escassez de água. Dados da 
ONU (Organização das Nações Unidas) 
mostram que apenas 3% de toda água 
terrestre é própria para consumo. 

Cerca de 20% da população brasileira 
(35 milhões de pessoas) não têm 
acesso à água potável, enquanto 40% 
da água de nossas torneiras, não tem 
potabilidade conável.

Essas são algumas informações 
que reiteram a importância de se tratar 
deste tema com muita atenção e 
responsabilidade. E não basta cobrar 
das autoridades uma boa gestão, é 
preciso que cada um - enquanto 
cidadão - cumpra seu papel e faça uso 
racional da água. Um bom exemplo, 
nesse sentido, vem da cidade de São 
Paulo, onde mesmo com o nal da 
crise hídrica, anunciado pela Sabesp 
em maio do ano passado, os mora-
dores de condomínios residenciais, no 
geral, continuaram economizando 
água em seus apartamentos.

É o que aponta balanço da Lello, 
empresa líder em administração de 
condomínios no Estado, com base nos 
dados de 2 mil empreendimentos onde 
residem cerca de 200 mil famílias. No 
primeiro bimestre deste ano a média 
mensal de consumo nos condomínios 
foi de 711,1 metros cúbicos, o que 
representa uma oscilação de apenas 
1,49% em relação aos 700,6 metros 
cúbicos registrados em igual período de 
2016.

Na região do Morumbi houve 
queda de 18% no consumo de água, 
de 714 para 582 metros cúbicos no 
período analisado. Os condomínios dos 
Jardins tiveram redução de 4%, de 457 
para 438 metros cúbicos. Na Mooca a 
economia foi de 2%, de 852 para 837 
metros cúbicos. Vila Nova Conceição e 

Vila Mariana mantiveram o mesmo 
nível de consumo de água, com 725 e 
556 metros cúbicos, respectivamente.

“No geral, houve economia na 
maioria dos condomínios. Isso nos leva 
a constatar que a população residente 
em condomínios entrou no jogo e que, 
mesmo com o anúncio do m da crise 
hídrica, continuou consumindo água de 
forma racional. Contudo, com a perda 
do bônus e os reajustes na tarifa, a 
água cou bem mais cara para os 
condôminos”, arma Raquel Tomasini, 
gerente da Lello Condomínios. A conta 
de água dos condomínios residenciais 
cou mais cara, após o m do bônus 
concedidos pela Sabesp para quem 
economizasse, além dos reajustes na 
tarifa.
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7 Mitos e verdades sobre queda de cabelo
O estado dos seus cabelos podem 

dar pistas de como anda a sua saúde. 
Se eles andam ressecados demais, 
opacos ou caindo em excesso deve 
soar um sinal de alerta, mas antes é 
bom saber o que é mito e o que é 
verdade a respeito deste assunto. O 
médico dermatologista é o especialista 
indicado para tirar  dúvidas e 
prescrever tratamentos para a saúde 
dos cabelos.

1) Lavar o cabelo diariamente au-
menta intensica a queda dos os?

Mito. Os cabelos perdidos durante 
o banho cairiam de qualquer maneira. 
A limpeza, desde que não seja feita de 
forma muito brusca, com demasiada 
fricção, faz parte dos cuidados 

necessários com o cabelo e couro 
cabeludo. 

2) Água quente faz mal para o 
cabelo?

Mito. A água morna e quente não 
agride. No entanto, é preciso moderar a 
temperatura para não ultrapassar 
limites. Se você posiciona o dorso da 
mão sob o chuveiro e sente incômodo, 
é porque está quente demais. Isso 
pode estimular a descamação do couro 
cabeludo, bem como a atividade de 
glândulas de sebo que fazem a 
oleosidade natural. 

3) Dormir de cabelo molhado favorece 
a queda?

Verdade. A umidade torna o 
ambiente propício à proliferação de 

fungos que causam queda de cabelo. 
Além disso, os os cam opacos e com 
o folículo piloso (raiz) enfraquecidos.

4) A alimentação inuencia na saúde 
dos cabelos?

Verdade. Uma dieta rica em proteí-
nas, vitamina B, ferro e sais minerais 
garante imunidade ao organismo e 
evita o problema da queda de cabelo. A 
falta de minerais como silício e zinco 
enfraquece não só o cabelo mas tam-
bém unhas e pele, por exemplo. Para 
ajuda a evitar e prevenir a queda de 
cabelo, é importante comer ostras, 
fígado, leite e farelo de trigo. A falta de 
água é outro fator importante, se você 
bebe pouca, tende a car com os 
cabelos mais ressecados. 

5) Tintura e alisamento causam 
queda de cabelo?

Mito. Esses cosméticos são de-
senvolvidos para modicar a aparência 
dos os sem danicá-los e, desde que 
sejam aplicados corretamente e 
tenham manutenção adequada, não 
causarão prejuízos. 

6) O estado psicológico inuencia na 
saúde dos cabelos?

Verdade. Não é a toa que quando 
uma pessoa está feliz, percebe-se um 
brilho diferente nos cabelos. O mal 
estar psíquico tem igual poder, só que 
de tornar o cabelo feio. Quadros de 
estresse, ansiedade ou depressão 
inuem diretamente na perda dos os, 
podendo inclusive levar à calvície.

BEM ESTAR
Redação com STJ

Mesmo com o m da crise hídrica, condomínios de São Paulo dão o exemplo e seguem economizando no cosumo de água



Portaria remota é alternativa para prédios que buscam economia

A folha de pagamento de funcio-
nários é a despesa que mais absorve 
recursos do condomínio e nela estão 
incluídos os custos despendidos com 
porteiros. Para que possa funcionar 24 
horas por dia, a portaria demanda no 
mínimo quatro prossionais que se 
alternam em turnos diurnos e noturnos. 
Sobre o salário dos que trabalham de 
madrugada é ainda acrescido o 
adicional noturno, o que vem a 
sobrecarregar ainda mais os gastos 
com pessoal.

 Vivendo a atual temporada de 
crise nanceira que o país enfrenta, 
muitos síndicos se empenham em 
planejar e executar estratégias que 
“enxuguem”  as  despesas  do 
condomínio, de modo a baratear as 
taxas ou - pelo menos - congelar o seu 
valor, adiando reajustes que possam 
aumentar a inadimplência. Dentre as 
medidas que podem ser tomadas, está 
a adoção da portaria remota em 
substituição total ou parcial dos 
porteiros.

 Como funciona esse sistema? 
Haverá o controle o prédio à distância, 

24 horas por dia, utilizando câmeras 
cujas imagens gravadas serão 
enviadas às centrais de monitoramen-
to, onde prossionais especializados 
estarão a todo momento vigiando a 
movimentação do local.

A compra e instalação dos equipa-
mentos requer investimento, mas - ao 
se colocar na ponta do lápis - percebe-
se que esse gasto se dilui e consiste 
em uma economia quando comparado 
à manutenção de funcionários, 
implicando em uma redução de 50% 
até 60% dos custos com pessoal.

 Além da economia, outro 
diferencial da portaria remota é a 
segurança. Com frequência, porteiros 
são rendidos por bandidos armados 
que conseguem acessar o interior do 
condomínio e praticar crimes. No caso 
do monitoramento remoto, não há essa 
possibilidade, pois não há ninguém 
vulnerável na guarita que possa ser 
agredido. Não há risco da guarita car 
sozinha enquanto o porteiro utiliza o 
banheiro ou mesmo quando dorme em 
serviço, o que não é raro acontecer.

Todo o trabalho é feito à distância, 

mas funciona da mesma forma que 
faria um porteiro presencial: o visitante 
interage com o porteiro pelo interfone 
informando seu nome e dados 
cadastrais para acesso. O porteiro 
entra em contato com o proprietário do 
apartamento para onde o visitante 
deseja ir e pede a autorização. Após 
conrmação do morador, a entrada é 
liberada.

A ItaBrasil, empresa de gestão 
imobiliária especializada em soluções 
para condomínios, é uma das que 
fornecem esse tipo de serviço. “Os 
moradores são cadastrados com fotos, 
identicação biométrica e também 
recebem um contro le  remoto 
anticlonagem para acesso com 
veículos. Além disso, os registros de 
acesso com áudio e vídeo são 
cadastrados e arquivados em relatórios 
completos, o que permite que os 
condôminos monitorem seu prédio e 
seus lhos pela internet ou por 
aplicativos de celular, por exemplo”, 
arma representante da empresa.
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Dicas para higienização de portas e janelas de alumínio
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Por Cecília Lima

Popular em muitos condomínios 
devido a sua praticidade e relativo 
baixo custo, o alumínio é o material 
presente em esquadrias de janelas e 
por tas .  A  má  manutenção  e 
higienização inadequada podem 
reduzir a vida útil do produto e trazer 
prejuízos. Saiba como limpá-lo e 
preservar a estética e funcionalidade 
por mais tempo.

Condomínios localizados em ruas 
e avenidas com grande uxo de 
veículos são os que mais sofrem com a 
poluição e acúmulo de sujeira. A 
fuligem acompanhada da poeira se 
impregna nas portas e janelas e podem 
danicá-las. Caso não seja retirada 
com frequência, essa sujeira pode criar 
crostas que se acumulam em trilhos ou 
dobradiças, dicultando a abertura da 
porta ou janela.

Para fazer a higienização você vai 
precisar apenas de duas coisas 
bastante simples: água e detergente 

neutro. O uso de outros produtos de 
limpeza como alvejantes clorados, 
desinfetantes, produtos ácidos ou 
alcalinos demais, dentre outros, podem 
ter efeito abrasivo sobre o alumínio, 
causando arranhões, manchas, 
opacidade, ou em alguns casos, 
corrosão de estruturas.

O correto é, primeiramente, fazer 
uma lavagem com água para retirar o 
excesso de sujidades e depois 
complementar a limpeza esfregando 
uma esponja (macia, jamais de aço!) 
molhada em solução de água com 
detergente. De preferência, a atividade 
deve ser feita partindo dos cantos 

superiores para os inferiores, evitando 
que a sujeira escorra para áreas que já 
foram limpas pela ação da gravidade.

É válido lembrar que produtos 
derivados de petróleo (querosene, por 
exemplo), eles atraem partículas de 
poeira abrasivas que deterioram o 
acabamento dos itens, diminuindo sua 
a vida útil. Além disto, esse tipo de 
produto resseca plásticos e borrachas. 
Caso haja danos ao alumínio das 
portas e janelas, o polimento da 
superfície com uma cera apropriada 
pode ajudar a minimizar o aspecto de 
arranhões e manchas.

Aproveite a hora da higienização 
para vistoriar parafusos e dobradiças, 
apertando-os ou fazendo a reposição 
deles caso seja necessário. Borrife 
lubricantes  para  facil itar  os 
movimentos de abertura e fechamento, 
evitando o barulho incômodo de 
“ranger”.

O alumínio, antes de chegar às 
suas mãos sob a forma de portas, 
esquadrias, janelas e outros produtos, 
passa por um processo químico 
chamado de Anodização, que consiste 
em agregar à superfície do metal uma 
camada de óxido, que faz uma 
selagem. Isso é o que garante a 
durabilidade do alumínio, bem como 
sua aparência brilhante. O uso 
indevido de materiais de limpeza 
abrasivos pode comprometer essa 
proteção, retirando ou arranhando a 
película que envolve o alumínio.

“No mundo dos negócios todos são pagos em duas moedas: dinheiro e experiência. Agarre a experiência primeiro, o dinheiro virá depois”

Você sabia?

6

Harold Geneen
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Piscina aquecida: vantagens e desvantagens

SEU CONDOMÍNIO
(Redação com Assessoria)

O mês de maio anuncia a chegada 
do frio em muitos estados brasileiros e, 
com as temperaturas baixando, ca 
cada vez mais rara aquela ida à 
piscina do prédio seja para fazer 
exercícios ou para relaxar. Isso pode ser 
contornado com equipamento que 
aquece a água da piscina, propiciando 
uma condição agradável para banho 
mesmo em dias frios, o que agrega um 
diferencial ao condomínio.

Se antes mesmo de saber detalhes 
sobre o assunto, a simples ideia de 
uma conta de energia caríssima já te 
causa arrepios, calma, não precisa 
desanimar por isso. Atualmente, os 
principais sistemas de aquecimento 
para piscinas de condomínios 
disponíveis no mercado utilizam 
energia solar como fonte para 
funcionar. Assim, além de econômico, 
o lazer também se torna ecologica-
mente correto.

Para obtenção do desempenho 
máximo e alcance de 30ºC de tempe-
ratura a utilização de uma capa térmi-
ca é indispensável. Além do equipa-
mento que aquece a água, é funda-
mental adquirir a capa ou manta tér-
mica, pois ela garante a conservação 
da temperatura desejada. Ela cobre 
totalmente a piscina, evitando assim a 
perda do calor da água na piscina, 
enquanto o aquecedor está em proces-
so de aquecimento da água circulante.

A água aquecida aumenta a 
produção de suor dos banhistas e 
também favorece a proliferação e bac-
térias e fungos causadores de doen-
ças. Esses fatores exigem que o moni-
toramento da água seja mais rigoroso 
do que seria requerido por uma piscina 
normal. O intervalo entre as vistorias 
deve ser menor, uma vez que a água 
aquecida requer mais ajustes.

O pH (escala que afere a acidez da 
água) deve ser controlado, pois o calor 
tende a aumentar o pH. Se em uma 
piscina comum o pH é controlado de 3 
em 3 dias, na de água aquecida 
possivelmente será necessário contro-
lar o pH diariamente.

Em relação ao cloro, o que vai ser 
diferente no tratamento de uma piscina 
aquecida é a quantidade de cloro que 
deve ser aplicada. Elas demandam 
uma quantidade maior de cloro em 
comparação às piscinas comuns. Isso 
acontece basicamente por dois 
motivos: a água aquecida acelera a 
decomposição do cloro e também a 
evaporação da água.

A limpeza das bordas também 
deve ser mais frequente. Conforme já 
foi dito, o calor da água provoca maior 
sudorese e o suor dos banhistas 
juntamente a restos de células mortas 
se acumulam sob a forma de placas 
gordurosas nas bordas da piscina, 
requerendo limpeza manual.

Acidentes com eletricidade: saiba como prevenir

De acordo com a (Abracopel) 
Associação Brasileira de Conscien-
tização para os Perigos da Eletricidade, 
o Brasil vive atualmente uma onda 
crescente de acidentes envolvendo 
eletricidade. O número de episódios 
desse gênero aumentou no ano passa-
do em relação a 2015, totalizando 
mais de 1300 casos. A previsão para 
2017 continua tão desfavorável quan-
to a do ano passado e muito disso se 
deve à desinformação e negligência.

O Nordeste é a região brasileira 
mais afetada pelos acidentes, os quais 
incluem choques elétricos, descarga 
atmosférica e incêndios gerados por 
curto circuito. Uma parte considerável 
desses incidentes - muitas vezes 
fatais - se dá pela instalação 
inadequada de ações elétricas e 
também pelo uso de materiais de 
baixa qualidade ou incompatíveis para 
a função que precisam desempenhar.

O condomínio deve sempre zelar 
pela segurança em suas obras 
elétricas e jamais contratar serviços e 
comprar materiais apenas visando o 
barateamento dos custos. Nesses 

casos, a economia pode sair bastante 
cara e os prejuízos podem atingir 
inclusive a integridade física de 
moradores e funcionários. Sendo 
constatada a negligência durante a 
obra ou nas manutenções, o síndico 
pode responder legalmente pelos 
efeitos negativos de um acidente 
elétrico.

Alguns cuidados preventivos 
devem ser tomados na hora de 
proceder com um serviço elétrico no 
prédio. Conra:

1) Elaboração de projeto: Todo 
serviço elétrico deve ser planejado 

previamente por um prossional, 
obedecendo à norma técnica NBR 
5410 da ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas). O projeto fará o 
dimensionamento dos componentes 
am de evitar sobrecargas, que podem 
resultar em um aumento do consumo 
de energia e, pior, colocar em risco a 
segurança.

2) Mão de obra especializada: é 
fundamental ter gente competente 
executando o projeto. Nunca contrate 
um prossional apenas levando em 
consideração o menor preço do 
serviço, pois o resultado nal de um 

projeto mal elaborado pode levar a um 
aumento do custo da obra. Antes de 
contratar, verique a credibilidade, 
busque referências positivas e escolha 
pela qualidade e não pelo preço.

3) Material: Outro quesito com o 
qual não se deve escolher apenas por 
economia .  Esco lha  p rodutos 
compatíveis com a necessidade 
demandada, sempre observando se 
estão de acordo com as normas 
técnicas da ABNT e possuem 
certicação do Inmetro. O material de 
má qualidade ainda pode resultar em 
queda constante dos disjuntores, 
curtos-circuitos e incêndios.

Aterramento: Segundo a NBR 
5410, o sistema de aterramento é um 
item de proteção obrigatório. Ele deve 
estar previsto no projeto previamente 
elaborado  por  um engenheiro 
eletricista. Esse mecanismo oferece 
um caminho seguro para que as 
descargas elétricas que poderão 
ocorrer no local sejam direcionadas 
para a terra, além de proteger as 
pessoas contra choques elétricos.

Ela garante o lazer mesmo em dias frios, mas requer uma manutenção especial

Piscina aquecida
requer mais cuidados


