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Em abril de 2016, mudanças na legislação possibilitaram maior celeridade na 
cobrança de taxas condominiais atrasadas, o que antes requeria um processo 
muito mais demorado que, por sua vez, contribuía para a manutenção de altos 
índices de inadimplência, um mal grave o qual os síndicos precisam enfrentar em 
suas gestões.
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Nossa Mensagem
esmo em tempos de crise, nem Msó de más notícias vivem os 
condomínios. Os síndicos de 

todo o Brasil celebram uma visível 
d i m i n u i ç ã o  n o s  í n d i c e s  d e 
inadimplência, graças à mudança no 
rito de cobrança previsto no Novo 
Código de Processo Civil (CPC), a qual 
promoveu  maior  celeridade  e 
efetividade nas ações de cobrança com 
o intuito de arrecadar os recursos que 
devem ser destinados ao condomínio.

 Com uma cobrança legal mais 
ostensiva, os condôminos estão priori-
zando as contas do condomínio e até 
mesmo procurando voluntariamente 
firmar acordos para negociação de 
débitos antigos. Um levantamento 
recente indicou que o número de 
acordos amigáveis firmados por 
moradores de edifícios residenciais 
para pagar cotas de condomínio em 

atraso na cidade São Paulo cresceu 
13,23% entre janeiro e julho deste ano, 
na comparação com o mesmo período 
de 2016.

 Esse fato deve ser amplamente 
comemorado, uma vez que sabemos 
que a inadimplência é o principal 
desafio a ser enfrentado pelos síndicos. 
Esse é o mal que desestabiliza as fi-
nanças do condomínio e, por conse-
quência, faz tudo ir de mal a pior, 
comprometendo inclusive a garantia de 
realização de manutenções básicas, ou 
seja, pondo em risco a segurança e 
integridade do patrimônio.

 Um outro tema relacionado ao 
meio jurídico com o qual os síndicos 
devem começar a se familiarizar é a 
Reforma Trabalhista que está por vir a 
ser posta em prática. Esse conjunto de 
medidas fará alterações significativas 

nas regras trabalhistas que a maioria 
das pessoas está acostumada a lidar: 
aquelas previstas na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT).

 Em nossa matéria Especial do 
mês nossos leitores podem conferir de 
maneira resumida os principais pontos 
da reforma e assim avaliar como essa 
mudança poderá interferir na rotina do 
condom ín i o  j un t o  aos  seus 
colaboradores. Estar por dentro das 
legislações é uma necessidade 
constante, afim de evitar infrações que 
possam gerar prejuízos ao condomínio.

 Conhecemos as necessidades dos 
nossos leitores e por isso buscamos 
trazer o melhor conteúdo informativo 
do universo dos condomínios. Tenham 
um excelente mês de outubro e uma 
ótima leitura!

Os Editores

Num tempo  marcado  pela 
tecnologia e pelo isolamento social, 
através dos smartphones e jogos 
eletrônicos, o convite para brincar 
t o r n a - s e  v a l i o s o  p a r a  o 
desenvolvimento humano das novas 
gerações. A brincadeira é, portanto, 
momento fundamental  para a 
expansão do universo infantil, através 
das atividades lúdicas, a criança 
explora espaços, testa limites que 
promovem sua criatividade, bem 
como, melhoram sua qualidade de 
vida. A brincadeira é coisa séria 

porque na condução do profissional 
p e d a g o g o ,  e s s a  r e p e r c u t e 
diretamente no desenvolvimento de 
novas habilidades e competências, 
de maneira, a contribuir para a 
construção do conhecimento, 
estímulo da criatividade e um melhor 
desempenho nas relações. Assim 
sendo, brincar é coisa séria! Tanto 
para aprendizagem quanto para o 
desenvolvimento das nossas 
crianças. Bem, então, deixa este sofá 
e vamos brincar?

Profa. Doutora em Educação
UERN (Campus Natal)

Empresa com ampla experiência no desen-
volvimento de atividades lúdicas, enrique-
cendo as brincadeiras com base no tripé da 
educação: CUIDAR, BRINCAR E APRENDER.

As atividades são analisadas e inspeciona-
das por uma equipe pedagógica com vasta 
experiência e conhecimento no campo de 
ludicidade, elencada com a aprendizagem.

Nossa equipe: Psicopedagogos, pedagogos, 
coordenadores pedagógicos e analistas de 
atividades lúdicas.

Trabalhos: Diagnósticos prévios de acordo 
com o perfil das crianças. Interação, brin-
cadeiras, aprendizagem, desenvolvimento 
físico psicológico e motor, senso crítico e 
criatividade.

AGENDE UM EVENTO GRÁTIS 
CONTATO: GRACIELY
(84) 3663.5267
98821.4661 (oi) / 98844.1006 (oi)
brinquedotecar_arte@outlook.com

Por  Rouseane Paula Queiroz
rouseane.paula@gmail.com

O que toda
Criança gosta:
“Brincadeira”

12 de outubro Dia da Criança.12 de outubro Dia da Criança.
Brincadeira é coisa séria.Brincadeira é coisa séria.

12 de outubro Dia da Criança.
Brincadeira é coisa séria.



Em abril de 2016, mudanças na 
legislação possibilitaram maior 
celeridade na cobrança de taxas 
condominiais atrasadas, o que antes 
requeria um processo muito mais 
demorado que, por sua vez, contribuía 
para a manutenção de altos índices de 
inadimplência, um mal grave o qual os 
síndicos precisam enfrentar em suas 
gestões. A ação de cobrança contra os 
devedores não entrava direto na fase 
executiva, podendo levar até cinco anos 
para isso ocorrer, dependendo do caso.

Com a entrada em vigor do Novo 
Código de Processo Civil o rito de 
cobrança mudou e as ações de cotas 
e m  a t r a s o  p a s s a r a m  a  s e r 
consideradas títulos executivos 
extrajudiciais, com a citação ao 
condômino devedor podendo ser feita 
por Correio, via carta registrada, 
bastando que o porteiro, um familiar ou 
vizinho assine o aviso de recebimento. 
Com isso, o condômino tem até três 
dias para se defender e, caso contrário, 
a Justiça poderá determinar a penhora 
das contas bancárias ou do próprio 
imóvel do inadimplente.

O endurecimento das regras 
contribuíram sobremaneira para um 
d e c r é s c i m o  d o s  í n d i c e s  d e 
inadimplência, mesmo estando o país 
atravessando um mal momento 
e c o n ô m i c o .  P o r  t e m e r  a s 
consequências da dívida, muita gente 
passou a priorizar o pagamento das 
contas condominiais, o que facilita o 
trabalho dos síndicos que gerenciam 
esses recursos para manter o 
condomínio funcionando em equilíbrio.

Mais de um ano depois da 
alteração no CPC, nos dias de hoje, os 
resultados dessa cobrança mais 
ostensiva começam a aparecer: o 
número de acordos amigáveis 
firmados por moradores de edifícios 

residenciais para pagar cotas de 
condomínio em atraso na cidade São 
Paulo cresceu 13,23% entre janeiro e 
julho deste ano, na comparação com o 
mesmo período de 2016. É o que 
i n f o r m a  a  L e l l o ,  e m p r e s a 
administradora de condomínios com 
filiais na capital paulista, Grande ABC, 
interior e litoral do Estado, com base 
em  um  un ive rso  de  2 ,4  mi l 
condomínios residenciais.

A queda na inadimplência foi 
sentida na prática pela síndica Diana 
Morais, moradora de São Paulo. “Já 
possuo uma experiência de cerca de 
dez anos sendo síndica tanto do meu 
prédio residencial quanto de um outro 
em que ocupo uma sala comercial e a 

mudança na postura dos condôminos 
é perceptível. Se há uma cobrança 
mais eficiente, as pessoas se esforçam 
m a i s  p a r a  a r c a r  c o m  s e u s 
compromissos”, avalia.

A realidade expressa na maior 
cidade brasileira é uma amostra de um 
panorama geral que se delineia em 
praticamente todo o resto do país. A 
Lello atribui essa melhora justamente à 
mudança da Lei. “A nova legislação 
tem sido importante para o controle da 
inadimplência nos condomínios. 
Prédios com inadimplência alta, acima 
de 4,5% dos boletos em aberto após 
60 dias, podem ter dificuldades em 
pagar suas contas valendo-se apenas 
da arrecadação mensal ordinária. 
Muitos acabam tendo que usar o 
dinheiro do fundo de reserva, e isso é 
ruim, porque começa a faltar recursos 
para obras de reforma e modernização 
no condomínio, o que desvaloriza o 
patrimônio dos moradores, que são 
seus apartamentos”, afirma Angélica 
Arbex, gerente de Relacionamento com 
o Cliente da Lello Condomínios.

Cobrança ostensiva de débitos condominiais vem diminuindo a inadimplência
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Conheça os principais tópicos da Reforma Trabalhista

A p r o v a d a  e m  m e i o  a 
controvérsias e polêmicas, o 
conjunto de mudanças conhecido 
como Reforma Trabalhista começará 
a valer para todos os contratos 
atuais no Brasil a partir do momento 
em que entrar em vigor, no mês de 
novembro (120 dias após a sanção 
do atual presidente em exercício  
Michel Temer,feita no dia 13 de 
julho). A reforma prevê alterações 
significativas na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), código que 
rege as relações entre empregado e 
empregador no país.  Confira 

algumas das principais mudanças 
previstas:

FÉRIAS - na legislação atual, os 
empregados podem tirar 30 dias de 
férias fracionadas, podendo dividi-
las em dois períodos do ano, desde 
que um período não seja inferior a 10 
dias. O que muda? Após a reforma, a 
proposta é que os trabalhadores 
possam dividir as férias em três 
períodos, sendo que um dos 
períodos deverá ser de 15 dias.

JORNADA DE TRABALHO - com 
certeza um dos pontos mais polêmi-
cos da reforma, condenada por algu-
mas pessoas que alegam que as 
condições de trabalho serão precari-
zadas, contra outros que acreditam 
que haverá maior flexibilidade na 
relação empregado-empregador. 
Como é atualmente? A carga horária 
é de até 44 horas semanais, com 
jornadas de 8 horas diárias e até 220 
mensais, com a possibilidade de o 
trabalhador poder fazer duas horas 

extras por dia. Como ficará com a 
entrada em vigor das novas regras? 
Os empregados poderão negociar 
com seus empregadores uma carga 
horária de até 12 horas, que só 
poderá ser realizada se houver 36 
horas de descanso.

HORÁRIO DE DESCANSO - 
essencial na rotina do trabalhador, o 
seu descanso também sofrerá 
alterações. Atualmente aquele que 
exerce a jornada padrão de 8 horas 
diárias tem direito a, no mínimo, 
uma hora e a no máximo duas horas 
de intervalo para repouso ou 
alimentação. Com a reforma, o 
intervalo dentro da jornada de 
trabalho poderá ser negociado, 
desde que tenha pelo menos 30 
minutos.  A lém  d isso,  se  o 
empregador não conceder intervalo 
mínimo para almoço ou concedê-lo 
parcialmente, a indenização será de 
50% do valor da hora normal de 
trabalho apenas sobre o tempo não 

concedido em vez de todo o tempo 
de intervalo devido.

VÍNCULO  COM  ÓRGÃOS 
SINDICAIS - dentre as diversas 
mudanças no que diz respeito ao 
exercício laboral em si, a Reforma 
Trabalhista também dispõe sobre a 
relação dos trabalhadores com seus 
respectivos órgãos de classe. Está 
previsto o fim da obrigatoriedade do 
imposto sindical, tributo o qual 
atualmente é pago por todos os 
trabalhadores no mês de março, 
todos os anos em que a pessoa 
estiver contratada formalmente, 
sendo essa quantia destinada ao 
sindicato de sua categoria.

REMUNERAÇÃO - o valor pago 
ao trabalhador atualmente não pode 
ser menor que o piso da categoria ou 
que o salário mínimo. O que muda 
com a reforma então? A mudança da 
norma fará com que o empregador 
pague somente pelas horas efetivas 
trabalhadas.



Portas blindadas

Sempre em busca de reforçar a 
proteção dos condomínios, haja vista o 
incontrolável avanço da violência, 
multiplicam-se no mercado novos 
equipamentos voltados para a segu-
rança predial. As portas blindadas e 
antiarrombamentos já são comuns em 
ambientes corporativos e agora estão 
ganhando também os condomínios 
residenciais.

Essas portas especiais possuem 
chaves computadorizadas que garan-
tem a inviolabilidade do sistema de 
segurança e fechadura multidirecional 
com pontos de travamento (quatro ou 

sete pinos móveis) e mais quatro pinos 
fixos em suas dobradiças de segu-
rança. Além de passar por testes balís-
ticos, outra vantagem desse tipo de 
porta é o isolamentos tanto térmico 
quanto acústico proporcionados. O 
acabamento externo pode ser customi-
zado para combinar com a decoração 
do ambiente em que for instalada. 

Piscina tratada com ozônio

O tradicional cloro já não é mais a 
única alternativa para tratar piscinas. A 
desinfecção da água é um procedi-
mento necessário para garantir a salu-
bridade dela e a saúde dos usuários, 
contudo, há hoje no mercado uma outra 
opção para fazer essa limpeza. O 
elemento ozônio é atualmente um dos 
m é t o d o s  m a i s  e f i c i e n t e s  e 
ecologicamente corretos para essa 
finalidade.

Trata-se de um produto químico 
(gás azulado gerado a partir do gás 
oxigênio) com elevada ação bactericida, 
algicida, fungicida e viricida, ou seja, 
tudo que é necessário para eliminar os 
micro-organismos presentes na água 
3.120 vezes mais rápido que o cloro. A 
maior vantagem desse tratamento é 
que ele desempenha todas essas 
funções sem causar irritações na pele, 
os olhos e mucosas dos usuários. O 
sistema de tratamento de água com 
ozônio é bem simples e pode ser 
adaptado  para  instalações  já 
existentes.

Orquídeas

Símbolos de elegância e beleza, as 
orquídeas são flores muito usadas na 
ornamentação de ambientes e podem 
ser uma opção para embelezar, por 
exemplo, o hall/recepção do prédio. 

Você sabia que das 50 mil espécies no 
mundo, 3.500 delas existem somente 
no Brasil? Confira dicas para fazer uma 
boa escolha.

Dentre as opções ornamentais, 
destacamos a perfumada Oncidium, 
que possui pétalas delicadas e indicada 
para jardins e ambientes internos, 
disponível em várias cores: rosa, 
marrom, amarela ou branca. As 
orquídeas Phalaenopsis possuem 
período de floração de três meses (bem 
maior que o comum) e se adaptam 
bem a climas quentes. Por fim, a última 
indicação são as orquídeas do tipo 
Cattleya, também bastante popular 
entre os brasileiros pela facilidade no 
cultivo e manutenção, sua floração 
dura em média 30 dias e espalha pelo 
ambiente um delicioso aroma.

Dica�
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Ponto eletrônico é a opção mais ecaz para controle de funcionários

ADMINISTRAÇÃO
Redação com assessoria

Controlar a entrada e a saída dos 
funcionários é uma tarefa bastante 
difícil para o síndico que não está o 
tempo todo no condomínio. Para ter um 
registro fiel da jornada diária trabalha-
da, bem como horas extras e faltas, e 
assim evitar possíveis encargos 
trabalhistas, uma solução prática e 
eficaz é a adoção do ponto eletrônico 
em substituição ao tradicional.

 A legislação trabalhista especifica 
que empresas com mais de 10 
funcionários registrados, devem adotar 
uma das três modalidades de registro 
de ponto: o registro manual, mecânico 
ou ponto eletrônico. O ponto assinado 
em livros ou batido em cartões é uma 
opção certamente muito mais barata, 
contudo peca pela imprecisão, 
podendo ser facilmente fraudado.

 O ponto eletrônico apresenta uma 
dificuldade muito maior para ser 
manipulado. Se ele estiver associado à 
biometria (uso da digital, por exemplo) 

o grau de confiabilidade aumenta. 
Trata-se de uma proteção tanto para o 
empregador quanto para o empregado, 
pois apresenta a quantidade exata de 
tempo de serviço, podendo servir de 
respaldo e prova perante a Justiça. O 
investimento em uma instalação de 
controle de ponto eletrônico moderno é 
de aproximadamente R$ 1000,00. 

Você conhece as opções de controle 
de ponto disponíveis no mercado? 
Confira:

• Livro de ponto: método tradicional no 
qual se adquire um livro/caderno 
com essa finalidade. O funcionário 
assina o próprio nome e a hora em 
que deu entrada no serviço e a hora 
em que saiu. Possui a vantagem de 
ser barato, mas a desvantagem é a 
de depender exclusivamente da 
honestidade do signatário.

• Relógio cartográfico: é o velho 
“cartão de ponto”, que se coloca em 
uma máquina e ela carimba o 

cartão. Como seu horário é pré-
definido e fixo, o funcionário não tem 
como falsificar ou modificar seu 
horário de entrada. Demanda uma 
responsabilidade muito grande dos 
funcionários que devem ser pontuais 
ao “bater o ponto”.

•Código de barras: geralmente é 
acompanhado de uma catraca, pela 
qual o funcionário só passa ao 
apresentar um cartão. Esse cartão 
possui um código individual só seu e 
teoricamente intransferível, mas há 
possibilidade de fraude.

• Relógio biométrico: é o mais seguro 
e elimina as chances de fraude, pois 
utiliza características únicas do 
funcionário para liberar acesso, 
como por exemplo a impressão 
digital ou medida do pulso. Com ele 
é registrada a hora exata em que o 
funcionário se apresentou à 
máquina. A desvantagem desse 
método é que o que requer mais 
i nves t imen to  f i nance i ro  e , 
geralmente, não é vantajoso quando 
há poucos empregados.



Embora se percebam avanços no 
que diz respeito à execução e fiscalização 
de normas de segurança durante o 
trabalho nos dias de hoje, ainda é 
necessário chamar a atenção para a 
importância desse tema, tanto para 
quem é empregado quanto para quem 
emprega.  Os  condomínios  com 
frequência são cenários para acidentes 
de trabalho e a prevenção é a melhor 
conduta a ser adotada.

Recentemente, a Primeira Turma do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
encerrou um caso que há vários anos se 
prolongava sem desfecho, reconhecendo 
a responsabilidade de um condomínio 
localizado em Santos (SP) pelo acidente 
sofrido por um faxineiro, no ano de 1993, 
o qual caiu da altura de quatro metros 
enquanto limpava a parede da portaria 
do prédio.

Ele utilizava um equipamento 
inadequado: uma escada de madeira de 
encostar sem freio de borracha, sobre 
piso cerâmico, o que o fez escorregar e se 

chocar contra uma porta de vidro, 
provocando diversos cortes e ferimentos. 
As sequelas decorrentes da queda 
ocasionaram a perda dos movimentos do 
braço e da mão, e o trabalhador foi 
aposentado por invalidez aos 29 anos.

Em princípio, o condomínio alegou 
que o serviço executado não se 
enquadrava nas atribuições do faxineiro. 
Na primeira instância, o condomínio foi 
condenado a pagar R$ 15 mil de 
indenização e pensão mensal de 100% 
do salário do empregado. Entretanto, o 

Tribunal Regional do Trabalho (TRT-SP) 
afastou a condenação por falta de provas 
de que o acidente tivesse acontecido por 
ação ou omissão voluntária  do 
condomínio.

Contudo, o relator do processo no 
TST, ministro Hugo Carlos Scheuermann, 
com base no quadro descrito pelo 
Tribunal Regional, considerou estarem 
configurados o dano, a culpa do 
empregador e o nexo causal, elementos 
caracterizadores da responsabilidade 
subjetiva (quando é preciso provar a 

culpa do empregador) no acidente de 
trabalho.

Segundo  e le ,  o  dano  fo i  a 
incapacidade parcial e definitiva do 
trabalhador.  Quanto à culpa do 
empregador, salientou que o condomínio, 
ao alegar que o serviço não se 
enquadrava nas atribuições de faxineiro, 
deixou evidente a sua omissão na 
fiscalização das normas de segurança do 
trabalho.

Com esses fundamentos, a Turma 
concluiu que o trabalhador faz jus à 
indenização. A omissão na fiscalização 
das normas de segurança do trabalho, 
verificada pela existência de desvio de 
função, foi determinante para a 
condenação do condomínio, que terá de 
pagar indenização por danos morais e 
materiais ao trabalhador. O TST 
determinou o retorno do processo ao 
TRT-SP para que aprecie o recurso 
ordinário do condomínio quanto aos 
valores relativos aos danos morais e 
materiais.

Após mais de 20 anos do acidente, condomínio é responsabilizado
por queda de faxineiro durante serviço
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Por muito tempo, a maior disponibi-
lidade de segurança foi um critério 
decisivo na escolha de condomínios como 
forma de moradia em detrimento das 
residências comuns. Contudo, o cenário 
atual lamentavelmente está mudando 
isso. Os edifícios residenciais, antes 
vistos como invioláveis, hoje são alvos da 
criminalidade que aumenta desenfrea-
damente em praticamente todas as 
cidades brasileiras e também quadrilhas 
especializadas em assaltos a esse tipo de 
edificação.

São Paulo, a maior metrópole do país, 
é um exemplo que reflete a atual situação 
de vulnerabilidade: dados da Secretaria de 
Segurança Pública revelam que os furtos e 
roubos em condomínios saíram de 25 no 

ano de 2015 para 68 em 2016, o que 
corresponde a um alarmante aumento de 
172% nos casos em apenas um ano.

Para o síndico Altair Neves, que admi-
nistra um conjunto de 3 torres residen-
ciais no bairro Tatuapé, é necessário 
cobrar um posicionamento ostensivo por 
parte do poder público no tocante à 
segurança. “Fomos vítimas de assaltos 
por duas vezes em 2015 e 2016 e nesse 
ano investimos quase R$100.000 em 
melhorias que visam maior segurança do 
prédio, contudo ainda não é suficiente, 
porque as ruas estão cheias de 
criminosos que também investem em 
suas tecnologias para praticar o mal, com 
a certeza da total impunidade”, queixa-se 
o síndico.

Além dos equipamentos básicos de 
bloqueio e vigilância do perímetro, como 
cercas elétricas, alarmes e circuito de 
câmeras, uma das medidas tomada por 
vários condomínios é a contratação de 
equipes de segurança patrimonial para 
proteger os imóveis, o que requer um alto 
custo de investimento, aumentando as-
sim a taxa de rateio entre os moradores.

O técnico em segurança Pedro Dias 
alerta que apenas a instalação de 
equipamentos não garante a proteção do 
imóvel. “É necessário também ter gente 
t r e i n a d a  p a r a  o  m a n u s e i o  e 
comprometida com o seu serviço, pois 
qualquer falha pode resultar em uma 
invasão. Não adianta, por exemplo, ter 
um circuito de TV se o porteiro não está 

atento às imagens e não vai perceber 
uma movimentação estranha a tempo de 
comunicar à polícia”. 

O técnico também ressalta a 
necessidade em ser criterioso com a 
permissão de acesso ao condomínio. 
“Muitos golpes hoje são aplicados por 
criminosos que se apresentam como 
funcionários de empresas provedoras de 
internet ou vendedores, que usam esse 
disfarce para praticar roubos e até 
mesmo fazer reféns. É preciso que o 
porteiro e também o morador seja sempre 
cauteloso na hora de permitir a entrada 
dessas pessoas, sendo indicado que se 
confira antes os documentos de 
identificação de cada um”, orienta Dias.

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal do Síndico

SEGURANÇA
Redação com TST

Violência contra condomínios aumenta e despesas com segurança crescem
Apenas em SP, roubos a residenciais aumentaram 172% em um ano, forçando maiores investimentos em proteção patrimonial
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Animais domésticos não
devem circular desacompanhados

pelo condomínio
O debate sobre a presença de 

a n i m a i s  d o m é s t i c o s  e m 
condomínios é amplo e controverso. 
Há os prédios que permitem, há os 
que proíbem e há ainda os que 
permitem com ressalvas. Os 
juristas, em seu turno, às vezes 
divergem de opinião, sendo que uns 
dizem que o condomínio tem 
autonomia para criar proibições 
dentro de seu espaço, enquanto 
outros alegam que a regra do 
condomínio não pode se sobrepor a 
um direito constitucional.

 Para além das discussões 
sobre se é ou não legítima a 
proibição, sabemos que há regras de 
convivência para que esses animais 
convivam em harmonia com os 
condôminos. O síndico profissional 
Leonardo Farias afirma que o bom 
senso deve ser a regra máxima a 
prevalecer.

 “Há algumas regras básicas 
que nem precisariam estar escritas, 
pois é o mínimo que se espera como, 
por exemplo, não permitir que o 
animal faça suas necessidades nas 
áreas comuns e, caso isso ocorra, 
que o dono limpe; passear apenas 
com o animal seguro no braço ou 
com guia; usar o elevador de serviço 
e jamais deixar que ele circule 
d e s a c o m p a n h a d o  p e l a s 
dependências do condomínio”, 
pontua.

 Embora seja a conduta 
esperada, tais regras devem constar 
no regimento interno, bem como as 
penalidades para quem descumpri-
las. Morar em condomínio requer 
paciência e principalmente respeito 
aos  espaços  co let ivos  e  à 
i n d i v i d u a l i d a d e  d o  o u t r o . 
Desrespeitar tais regras pode causar 
conflitos.

 É o que conta a contadora 
Mariana Chaves, ex-síndica de um 
residencial na cidade de Bauru (SP). 
Ela precisou conciliar brigas entre 
condôminos por causa de gatos. 
“Nosso condomínio possui vários 
blocos e muita área verde com 
jardins. Acontece que algumas 
pessoas deixavam seus gatos 
circularem sozinhos  e  eles 
acabavam entrando em alguns 
apartamentos  pelas  janelas 
abertas”, a presença dos animais 
começou a incomodar a vizinhança 
e vários moradores apresentaram 
queixas.

 “Mandamos vários avisos 
aos condôminos que possuíam pets, 
solicitando que alguma providência 
fosse tomada, em vão”, relata 
Mariana. Ela conta que o ápice da 
crise se deu quando um dos gatos 
foi encontrado morto. “Verificamos 
as imagens do circuito de câmeras, 
mas não foi possível identificar o 
autor. Houve várias acusações, mas 
não foi possível provar nada contra 
ninguém. Infelizmente tivemos um 
final trágico e injusto que poderia ter 
sido evitado se houvesse mais bom 
senso de todas as partes”, avalia a 
ex-síndica. 

 Matar animais é crime 
ambiental e o autor poderia ter sido 
punido criminalmente pelo ato, caso 
fosse identificado, o que não foi 
possível. Contudo, o fato é que uma 
família perdeu seu animal de 
estimação de uma maneira cruel e 
desnecessária. “Os tutores são os 
responsáveis pela segurança, bem-
estar e saúde dos seus pets. A 
presença deles num condomínio é 
plenamente possível, desde que 
haja a atenção e os cuidados 
necessários para com eles”, conclui 
o síndico Leonardo Farias.

COTIDIANO
*Andréa Mattos

Medidas de proteção contra
choques elétricos

DPS - (Dispositivo de Proteção contra Surtos)

Autor: Eng° Diogo Bandeira Silva
Engenheiro eletricista. 
Contato: (16) 99733-5781
Email: engenheirobandeira@gmail.com

O DPS- Dispositivo de Proteção 
contra Surto, basicamente tem a 
função de desviar para a terra os 
surtos elétricos que adentram na 
edificação, seja via rede elétrica ou 
de dados (TV, Telefone), evitando 
assim que esse surto elétrico possa 
atingir pessoas e equipamentos.

Quando instalado de acordo com os 
padrões técnicos descritos na NBR5410 
se torna uma medida eficiente de 
proteção contra surtos elétricos.

Segundo o item 4.1.5 da NBR5410 que 
trata sobre Proteção contra sobretensões;      
“As pessoas, os animais e os bens devem 
ser protegidos contra as consequências 
prejudiciais de ocorrências que possam 
resultar em sobretensões, como faltas 
entre partes vivas de circuitos sob 
diferentes  tensões,  fenômenos 
atmosféricos e manobras”.

Creditos: Siemens         

O que é “Surto Elétrico”?

De uma maneira resumida nada mais é 
do que “Picos” de alta intensidade e curta 
duração gerados na rede elétrica ou de 
dados, causados por descargas atmos-
féricas ou manobras em equipamentos 
da rede elétrica.

Quais danos os “Surtos Elétricos” 
podem causar?

Quando uma instalação elétrica é atingida 
por uma descarga atmosférica ou um 
surto gerado por manobras na rede elétri-
ca, esse surto pode atingir e danificar 
diretamente os aparelhos eletrônicos 
conectados a rede, tais como; CFTV, alar-
mes, TV's, modems, microondas, inter-
fones, portões eletrônicos dentre outros.

Qual a diferença entre “Para Raio” e 
DPS?

O sistema de “Para Raio”, tem a função 
de proteger a parte estrutural da 
edificação seja ela interna ou externa, já o 

DPS protege a instalação elétrica e 
de dados da edificação, contra 
surtos que adentram a edificação 
por outros meios no qual o “Para 
Raio” não possa proteger exemplo:

 Uma linha telefônica atingida por 
uma descarga atmosférica pode 
transportar  o surto gerado até 
residência, tornando o “Para Raio” 

ineficaz para essa aplicação.

Onde deve ser instalado?

De acordo com a NBR-5410, item 
6.3.5.2.1 o DPS deve ser instalado nos 
seguintes casos;

a) quando o objetivo for a proteção contra 
sobretensões de origem atmosférica 
transmitidas pela linha externa de 
alimentação, bem como a proteção 
contra sobretensões de manobra, os DPS 
devem ser instalados junto ao ponto de 
entrada da linha na edificação ou no 
quadro de distribuição principal, 
localizado o mais próximo possível do 
ponto de entrada; ou

b) quando o objetivo for a proteção contra 
sobretensões provocadas por descargas 
atmosféricas diretas sobre a edificação 
ou em suas proximidades, os DPS devem 
ser instalados no ponto de entrada da 
linha na edificação.

O DPS é uma medida eficaz?

  Sim! Quando dimensionado e instalado 
de acordo com a edificação se torna uma 
medida eficaz, lembrando que toda e 
qualquer instalação elétrica, deve ser 
dotada de dispositivos de proteção para 
evitar danos a pessoas, animais e 
patrimônios. Além de garantir segurança, 
instalações elétricas projetadas, 
executadas e reparadas por profissionais 
habilitados e capacitados, tendem a 
apresentar um ganho econômico seja em 
economia de material ou consumo de 
energia.

Engenharia
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EVENTOs
PARA SINDICOS DO RN

Edilson Dantas
Diretor da Destake
Administradora de
Condomínios

84 2030.7057/99988.0152
destake.adm.br

Quer participar da
melhor festa do ano?
A Destake Administradora e seus

parceiros irão proporcionar o

1º CARNASÍNDICOS
no Carnatal 2017, de 07 a 10 de dezembro*

Quer saber como?
Acesse DESTAKE.ADM.BR/CARNASINDICOS

e inscreva-se para o sorteio até 30 de novembro

*Camarote exclusivo para síndicos do RN,
com acesso gratuito, open bar e serviço de

buffet inclusos. Qualquer síndico do RN pode
participar, com direito a um acompanhante.

O Síndico
também
descansa

O Síndico
também
descansa

Para concorrer, basta fazer o seu cadastro através da Destake Administradora
e efetivar compras até o dia 30/10/2017 na Saci Rede a Construtora.

CONCORRA A
3 PACOTES DE

FINAL DE SEMANA
(sexta a domingo) no
Praia Bonita Resort,

com direito a um
acompanhante e
café da manhã.

 Maiores informações ligar para a Destake administradora de condomínios.

84 2030.7057/99988.0152
contato@destake.adm.br


