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* Sujeita à alterações

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas

Office-Boy/Contínuo 969,57 1.017,54 998,80

Faxineiro 972,31 1.017,54 1.000,79

Trab.Serv.Gerais 972,31 1.078,46 1.000,79

Jardineiro 972,31 1.078,46 1.000,79

Porteiro (Diurno e Noturno) 1.043,89 1.282,04 1.133,03

Garagista (Diurno e Noturno) 1.004,09 1.282,04 ------

Zelador 1.058,48 1.282,04 1.033,90

Aux.de Escritório/Administração 1.269,27 1.352,48 1.249,00

Vigia ------ 1.282,04 1.133,03

Encarregado 1.271,07 1.634,06 1.271,09

Vale Alimentação 510,00
Mensal

33,50 
Dia

Trabalhado

35,00 
Dia

Trabalhado

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 7 ------
FGTS 7 ------
INSS / IRRF 20 ------
PIS 25 ------

Piso Salarial Terceirização

Agente de Portaria 1.146,64

Auxiliar Administrativo 1.087,48

Auxiliar de Serviços Gerais 1.052,20

Encarregado de Limpeza 2.140,40

Encarregado Geral 2.687,37

Garagista 1.146,64

Jardineiro 1.553,46

Office-Boy/Contínuo 1.052,20

Zelador 1.146,64

Vale Alimentação
27,50

Dia
Trabalhado

Base de Cálculo Aliquota Salário-Família
De 0,00 até 1.556,94 8,00% Valor da Quota Alta de Salário-Família      41,37

Quem Receber até                                     806,80

Valor da Quota Baixa de Salário-Família   29,16

Quem Receber até                                  1.212,64

De 1.556,95 até 2.594,92 9,00%
De 2.594,93 até 5.189,82 11,00%

Salário Mínimo
Teto Máximo 5.189,82 11,00% Valor do Salário Mínimo 880,00

Salário Mínimo para 2016 R$ 880,00

Base de Cálculo Aliquota Deduzir
De 0,00 até 1.903,98 0,00% 0,00
De 1.903,99 até 2.826,65 7,50% 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15,00% 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,50% 636,13
Acima de 4.664,68 27,50% 869,36
Dedução por Dependente                              189,59
Recolhimento Mínimo do IRRF                     10,00

Validade: 31/01/2017

Agenda do Síndico
Calendário de Obrigações Mensais

Índice de Custos Condominiais 
Mês: Dezembro/15
Índice Base Dez/01 - 100,000
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TRPC - OBSERVAÇÕES

1- Os valores nominais constantes 
na TRPC/2016, seguem as referencias 
de dados pesquisados por amostragem 
nos condomínios do DF, com valores 
mínimos e máximos praticados em 
cada região administrativa pesquisada, 
considerando a realidade econômico-
financeira de cada região administrativa 
e suas especificidades;

2- Isenção – Para todas as categorias 
de valores de pró-labores condominiais 
previstos devem ser considerados 
também como pagamento de pró-
labore indireto a isenção de (1)uma taxa 
condominial da unidade do síndico;

3- Subsíndico - São duas as 
referencias de remuneração do 
subsíndico: a) apenas a isenção de uma 
taxa condominial, ou: b) o pagamento 
de ½ valor referencia de pró-labore 
condominial constante nesta tabela 
considerando a região administrativa;

4 - Condomínios Clube – Os 
condomínios classificados como 
“Clube” são aqueles com grandes 
torres residenciais(normalmente 
acima de 800 unidades) e revestido de 
complexo comercial agregado, além de 
área coletiva de grande complexidade 
e variedade como: piscinas, quadras 
de esportes, auditórios, Home 
Cinema, academia, salão de beleza, 
brinquedoteca, espaços gourmet dentre 
outras áreas coletivas, acrescenta-se aos 
pró-labores previstos na TRPC/2016 o 
percentual de 10% a 12% em média;

5 - Condomínios Comerciais – 
No caso de condomínios comerciais 
ou mistos, acrescenta-se ao pró-labore 
referencial o percentual de 7,35% a 
14%;

6 - Sindico Profissional – 
As remunerações dos síndicos 
profissionais sofrem acréscimo médio 
de 20% a 35% sobre o valor referencial 
previsto na TRPC/2016, em virtude 
de custos operacionais com mão de 
obra especializada, logística, impostos 
incidentes e despesas gerais sobre a 
prestação de serviços.

Sindiserviços-DF

Tabela do INSS - 2016

Tabela do IRRF - 2015

Seicon-DF
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Nossa Mensagem

Este mês nosso fundador 
completa 10 anos de sua 
ausência, o Sr. Aroldo de 

Lima Marcelo, no auge de sua fe-
licidade se ausentou, entretanto 
nos deixou um legado. Atualmen-
te estamos atendendo 22 grandes 
cidades brasileiras, e que este ano 
por uma coincidência a Folha do 
Síndico recebeu este ano as 5 es-
trelas figurando entre as melhores 
franquias do Brasil, esse premio 
com certeza é dedicado ao nos-
so fundador. Afinal ele começou 
essa história com muita garra, de-
dicação, trabalho, se esforçou ao 
máximo para que nossos leitores 
tivessem e como hoje tem a melhor 
informação do setor condominial, 
superou dificuldades, lutou contra 
injustiças e conquistou seu espaço 
no mercado. O Sr. Aroldo de Lima 
Marcelo em sua vida profissional e 
pessoal sempre prezou pelo justo, 
pelo certo e sempre objetivou suas 

conquistas na base do trabalho, da 
dedicação e das boas elações com 
seus parceiros. O foco da franquia 
Folha do Síndico este ano foi na 
superação das barreiras e da crise 
que assola o nosso país, mas temos 
a certeza de que estamos no cami-
nho certo.

 A família Folha do Síndico 
esse ano não tem motivos para la-
mentar e sim de compartilhar com 
vocês leitores e anunciantes a nos-
sa vitória, a nossa alegria e dedica-
mos ao seu fundador!!

 Neste mês ainda na coluna 
administração, a discussão é a se-
guinte: as taxas são de responsabi-
lidade de inquilinos e proprietários 
dependendo do caso.

  Na coluna do Especialista Dr. 
Rodrigo Karpat, a tendência da 
contratação de síndicos profissio-
nais e o mais importante: a forma 
correta de fazer. Dr. Rodrigo escla-

rece duvidas e orienta a maneira 
mais adequada e mais segura para 
este procedimento.

 Você sabe que tipo de sindico 
você não pode ser? Na coluna Co-
tidiano classificamos os tipos de 
síndicos e suas características in-
trínsecas. Avalie cada um.

 Na coluna da Gabor RH, Dr. 
Ricardo Karpat  fala que fugir da 
crise não resolve, o mais impor-
tante é enfrentar e saber como se 
sobressair em momentos difíceis.

 Na coluna de esportes PVC 
fala sobre a perda irreparavel de 
nosso “capita” Carlos Alberto Tor-
res, o eterno capitão da seleção 
brasileira de 1970.  

 Isso é a Folha do Sindico, mui-
ta informação de qualidade para 
você sindico e gestor condominial.  
 

Boa Leitura !!!
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Por que os canos entopem?
Espaço

Os canos dos condomínios 
entopem, principalmente, 
por dois motivos.

1) FALTA DE 
MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA:

“Dificilmente um condomínio que 
conta com um serviço anual ou 
semestral de cuidados com ralos e 
canos vai apresentar uma emergên-
cia”, aponta Gabriel Karpat, dire-
tor da administradora GK.

 Por isso, muitos condomínios 
apostam em um contrato de manu-
tenção com empresas do tipo. Elas 
fazem um trabalho de prevenção e, 
caso haja um problema durante o 
contrato, o mesmo é resolvido sem 
custo adicional.

 Essa manutenção geralmente 
envolve uma limpeza de todos os 
ralos do condomínio, muitas vezes 
até os de dentro das unidades con-
dominiais. Dessa forma, com toda 
a tubulação limpa uma ou duas 
vezes por ano, fica bem mais fácil 
evitar que os entupimentos ocor-
ram.

 Outro ponto destacado por 
Gabriel Karpat como positivo é o 
preço do serviço. “Caso aconteça 
uma emergência, essa situação já 
está prevista no contrato. Se não, 
o condomínio poderá ter que pagar 
um extra, que não estava previsto”, 
argumenta ele.

2) DESCARTE 
INCORRETO DE 

MATERIAIS:
 “É muito improvável irmos a 
um local e não encontrarmos itens 
que não devem ser descartados 
pelo encanamento como fraldas, 
absorventes, papel higiênico, palha 
de aço, preservativos, etc.”, aponta 
Claiton Selloti, sócio da empresa 
CS, que oferece serviço de desen-
tupimento.

Um inimigo da tubulação: o óleo 
de cozinha - O descarte incorreto 
do óleo de cozinha também pode 
ser um grande problema para os 
encanamentos.

“O óleo vai se juntando a outros 

materiais por dentro dos canos e vai 
formando crostas. Eventualmen-
te essas crostas impedem a água 
de passar pelo local, ocasionando 
entupimentos”, aponta Andersom 
Aparecido, gerente de operações 
da Júpiter, empresa que oferece 
serviços de desentupimento.

 Além de ser um fator de risco 
para entupimentos, o descarte in-
correto de óleo de cozinha também 
é prejudicial ao meio ambiente. 

 Caso fosse jogado diretamen-
te em um rio ou represa, um litro 
de óleo pode contaminar até um 
milhão de litros de água, além de 
comprometer também o solo do lo-
cal.

 Onde há saneamento e cuida-
dos com o esgoto há tratamento 
adequado para o óleo de cozinha, 
mas a presença do mesmo encarece 
e dificulta o tratamento da água.

 Por isso, o mais indicado é não 
jogar restos de óleo pelo ralo. Po-
de-se, por exemplo, contatar par-
ceiro que retire o óleo do condomí-
nio – como é o caso da Lirium.

“Nós deixamos um vasilhame de 
50L no condomínio, e vamos reti-
rar periodicamente. O único custo é 
para comprar o vasilhame, que cus-
ta cerca de R$ 50”, explica Nelson 
Danuzzo Jr., gerente da Lirium.

 No ato da retirada, a empresa 
troca a quantidade de óleo por pro-
dutos de limpeza para o condomí-
nio.
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Despesas com taxa condominial 
são responsabilidade de 
inquilino e proprietário

Administração

O pagamento regular da taxa 
mensal de rateio de despe-
sas é condição fundamen-

tal para o equilíbrio financeiro do 
condomínio, uma vez que é dessa 
fonte que se obtém a parte mais 
significativa das receitas. Ela deve 
ser paga por quem usufrui do con-
domínio, seja essa pessoa o pro-
prietário ou inquilino.

 A relação entre o locador (dono 
do imóvel) e o locatário (aquele 
que o aluga) é disciplinada pela Lei 
do Inquilinato. Além destas duas 
partes, é importante que também o 
síndico esteja inteirado do que dis-
põe essa lei para compreender os 
direitos e deveres de cada parte e, 
claro, lutar pelos interesses do con-
domínio, sabendo a quem cobrar. 

 Muitas pessoas pensam que 
após acertar o aluguel de uma uni-
dade condominial, seja ela aparta-
mento ou outra modalidade, todas 
as responsabilidades legais e - prin-
cipalmente - as financeiras ficam 
todas a cargo do inquilino. Porém, 
não é bem assim que as coisas fun-
cionam. Ainda que não esteja efeti-
vamente ocupando pessoalmente o 
apartamento, o proprietário possui 
muitas responsabilidades a respon-
der por ele. 

 Para isso, deve-se compre-
ender a diferença entre despesas 
ordinárias e extraordinárias. As 
primeiras dizem respeito a todos 
os gastos rotineiros do condomínio 
os quais já são esperados todos os 
meses, como salário dos emprega-

dos; consumo de água, lixo, esgo-
to, gás, energia das áreas comuns; 
limpeza, manutenção e reparos das 
instalações e equipamentos de uso 
comum a exemplo do elevador, 
piscina, salão de festas. 

 As despesas extraordinárias, 
como o próprio nome sugere, são 
aquelas incomuns, que fogem da 
trivialidade. Reformas que interes-
sem à estrutura integral do imóvel, 
pintura das fachadas, equipamento 
de segurança e de incêndio, de in-
tercomunicação, de esporte e lazer, 
decoração das áreas comuns. 

 As despesas ordinárias são de 
responsabilidade do inquilino, en-
quanto as extraordinárias são en-
cargo do proprietário do imóvel. 
Com a crise financeira que atinge 
o Brasil nos últimos anos, o fim de 
contrato de locação, bem como a 
inadimplência em imóveis ainda 
ocupados subiu e muito, prejudi-
cando o orçamento dos condomí-
nios. É importante saber a quem 
cabe cada compromisso para poder 
cobrar das pessoas certas o paga-
mento da taxa condominial. 
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Coluna do Especialista

Rodrigo Karpat

 Síndico profissional por 
que contratar e como 

fazê-lo

Utilizado como recurso em 
cada vez mais condomí-
nios, a contratação de 

síndico profissional tem virado 
uma tendência dentro do mercado 
imobiliário. A busca por esse tipo 
de profissional surgiu com as de-
mandas dos condomínios clube, 
que necessitam da presença física 
de um síndico durante o horário 
comercial, algo que a maioria dos 
moradores, remunerados ou não, 
não podiam ou não estavam dis-
postos a fazer na função.
 A mesma indisposição ou in-
disponibilidade dos condôminos 
em assumir esse importante cargo, 
independentemente de remune-
ração, se expandiu inclusive para 
condomínios menores que, diante 
da situação, optaram pela contra-
tação de síndico profissional.
 Várias são as vantagens para 
quem faz essa escolha. Por neces-
sariamente ser remunerado, dele 
pode-se exigir muito mais do que 
se exige de um síndico morador. 
Por ser pessoa estranha ao edifí-
cio, esse tipo de profissional tam-
bém executa o trabalho de forma 
imparcial, além de fazê-lo de for-
ma otimizada, já que tem cursos e 
é qualificado para o serviço.
 Aos condôminos, outro bene-
fício da contratação de um síndico 
profissional é a segurança na rela-
ção do trabalho, uma vez que sua 
efetivação é vinculada a um con-
trato, o que representa uma garan-
tia a todos.
Preparado para a função, o síndi-
co profissional consegue resolver 
com mais facilidades problemas 
que um síndico condômino talvez 
não conseguisse, como brigas de 

vizinhos, notificações e aplicação 
de multas, ingresso de ações na 
Justiça, entre outros distúrbios co-
muns que acontecem nesse tipo de 
coletividade. Qualificado, o pro-
fissional também costuma ter mais 
habilidade no controle financeiro, 
na fiscalização da administradora, 
entre outras tarefas de gestão.
 Entretanto, para que as van-
tagens se mostrem efetivamente 
reais, é preciso ressaltar alguns 
cuidados. A contratação do sín-
dico profissional segue o mesmo 
trâmite da contratação de um sín-
dico morador. O primeiro passo é 
a convocação e realização de uma 
assembleia de condôminos com 
essa finalidade.
 Normalmente, o condomínio 
acena para esse tipo de contrata-
ção. Algumas vezes, os candidatos 
são apresentados entre os morado-
res e levados pela administradora 
ou por algum condômino. Em edi-
fícios maiores, quando se decide 
a contratação, o conselho fica na 
incumbência de selecionar os me-
lhores profissionais e submeter a 
escolha, então, a assembleia.

 Como a profissão ainda não 
é regulamentada, não há uma 
formação específica definida em 
lei. Mas, há diversos cursos dis-
poníveis no mercado que deixam 
o interessado apto para exercer a 
profissão. Evidentemente, como 
acontece em qualquer outra área 
de atuação, a experiência também 
faz total diferença aliada à forma-
ção.
 Por essa razão, além de bom 
currículo e boa apresentação, os 
gestores condominiais que estão 
em busca de um síndico profis-
sional devem exigir do candidato 
cursos de formação, experiência 
comprovada na função, bem como 
boas referências de outros condo-
mínios onde atuou o profissional. 
Todos esses cuidados facilitam 
o processo de avaliação de um 
síndico que se enquadre no perfil 
buscado pelo condomínio, dando 
ampla segurança na tomada de de-
cisão.
  *Rodrigo Karpat é advogado 
e palestrante, especialista em Di-
reito imobiliário e em questões 
condominiais, sócio do escritório 
Karpat Sociedade de Advogados.
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A Educação 
Física já!

Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por Paulo Vinícius Coelho |

Fim da Educação Física nas 
escolas? Seria uma maté-
ria opcional? Não façam 

isso! Não podemos confundir as 
coisas. A Educação Física nas es-
colas não tem o objetivo imediato 
na formação de atletas olímpicos. 
Pode ajudar a destacar potenciais 
no atletismo, no basquete, no vô-
lei, no handebol, mas não é o foco. 
Nem daria para tal, no atual grau 
de competitividade e de prepara-
ção dos esportes de alto rendimen-
to, as escolas de ensino médio não 
têm essa estrutura. No entanto, 
desde o ensino fundamental, pode 
funcionar como fomentadora e, 
principalmente, como uma válvula 
de escape. 

 Observando o que acontece em 
outros países mais adiantados nos 
esportes olímpicos, uma medida 
dessas vai na contramão. Deve-se 
incentivar o esporte na formação 
da criança e do adolescente. Mes-
mo em pequenas doses, o esporte é 
importante na fase de crescimento. 
Ou alguém tem dúvidas?

 Além dessas questões, é pre-
ocupação comum o crescente en-
volvimento das crianças e dos jo-
vens com as atrativas tecnologias: 
smartphones, tablets, redes sociais, 
games. Também, o excesso de in-
dividualismo, de competição, de 
estímulos banais. Fala-se muito 
que as crianças não brincam mais. 
A boneca, a bola, a bicicleta, o pi-
que, as árvores estão ficando de 
lado. A Educação Física nas esco-
las desvia um pouco aquele foco.

 Ir para uma quadra poliesporti-

va incentiva a integração, o relaxa-
mento. Traz à tona o “lado criança” 
da criança e do adolescente. Pare-
ce tolo, mas não é. As facilidades 
do mundo tecnológico têm vários 
aspectos. Positivos e negativos. A 
velocidade com que surgem novos 
artefatos e aplicativos é estontean-
te. Assim como o envolvimento. 
Ninguém quer ficar para trás. Isso 
tem suas consequências.

 Quanto ao ritmo escolar, os 
processos seletivos de acesso ao 
ensino superior tornaram-se mais 
complexos. Com isso, competiti-
vidade tornou-se a palavra-chave e 
os alunos do ensino médio são le-
vados, pelas escolas e pelos pais, a 
se aprofundarem nos estudos. Prin-
cipalmente, nos grandes centros 
urbanos. Os três anos do ensino 
médio são uma loucura. É preciso 
equilibrar. 

 Lembro-me de quando fiz o 
ensino médio. Naquela época, se-
gundo grau. Os professores procu-
ravam adaptar as práticas esporti-
vas ao gosto dos alunos. Abriam o 
leque de opções. Era muito diver-
tido, passávamos horas discutin-
do o que fizemos na quadra ou no 
campo. Inclusive, as aulas de Edu-
cação Física eram seletivas para a 
formação dos times da escola que 
iriam disputar torneios na cidade. 
Era uma farra, era uma competiti-
vidade saudável.

 Em suma, a Educação Física, 
se bem administrada, é um remé-
dio para tanta objetividade. Em vez 
de exterminá-la, torná-la mais efi-
ciente é um bom caminho.

Era preciso ter coração forte 
para correr em direção ao 
campo de ataque num tem-

po em que os laterais guardavam 
posição no campo de defesa. O fô-
lego era um de seus pontos fortes. 
Não o único. As imagens do Flu-
minense subindo ao campo vestido 
de branco para enfrentar o Bangu 
na decisão do Campeonato Carioca 
de 1964, novinho aos 20 anos de 
idade, e dirigido pelo treinador que 
consideraria por toda a sua vida o 
maior de todos os tempos: Tim.

 O Fluminense revelou Carlos 
Alberto e foi campeão com Joa-
quinzinho, Gílson Nunes, Oldair, 
Ubiraci… O timaço apelidado ti-
minho era pouco para o refinamen-
to do futuro capitão do tri. E Carlos 
Alberto se foi ao encontro dos deu-
ses. Fez parte da segunda geração 
de super craques do Santos, junto 
com Clodoaldo, Ramos Delgado, 
Joel Camargo, Djalma Dias, Ril-
do, Toninho Guerreiro, Edu. Junto 
com Pelé.

 Carlos Alberto Torres dispu-
tou até o final da vida a primazia 
de ser o maior lateral-direito da 
história. Há quem vote em Djalma 
Santos ou Leandro, opinião de Telê 
Santana. Nunca ninguém negará a 
glória de ter sido o maior capitão 
do maior time de todos os tempos. 
A revista inglesa World Soccer 
elegeu o Brasil de 1970 a melhor 
equipe da história. Carlos Alberto 

O coração traiu o 
capitão

eternizou o beijo na taça Jules Ri-
met.

 E autor do gol mais coletivo 
daquela campanha. A jogada que 
começou com a roubada de bola 
de Tostão, passou pelos três dribles 
de Clodoaldo, chegou a Jairzinho, 
ensaiado pelo lado esquerdo do 
campo, porque a marcação italiana 
era individual e o lateral Facchetti 
largaria a lateral esquerda para per-
seguir o Furacão da Copa. O espa-
ço aberto ficou para Carlos Alberto 
fuzilar Albertosi com o capricho 
do quique da bola para alcançar a 
veia do pé direito do capitão.

 Carlos Alberto foi campeão 

brasileiro como jogador pelo San-
tos (1965, 1968) e como técnico 
pelo Flamengo (1983). Foi jogador 
também do Botafogo, seu time do 
coração, em 1971, a quem ajudou a 
vencer a Copa Conmebol em 1993. 
Voltou ao Fluminense para fazer 
da Máquina bicampeã carioca de 
1975 e 1976. Abriu as fronteiras e 
tornou-se embaixador no Cosmos. 
Carlos Alberto Torres teve fôlego 
para ir ao ataque e voltar à defe-
sa, para subir aos Estados Unidos e 
descer ao Brasil, para ser campeão 
como técnico e como jogador.

 O coração que lhe permitia 
tudo isto traiu-o neste 25 de outu-
bro de 2016.

Carlos Alberto Torres
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Há no Código Civil vá-
rios itens que abordam 
o assunto, são eles: Art. 

1.348 - II - “ representar, ativa e 
passivamente, o condomínio, pra-
ticar, em juízo ou fora dele, os atos 
necessários à defesa dos interes-
ses comuns;” V - “diligenciar a 
conservação e a guarda das partes 
comuns e zelar pela prestação dos 
serviços que interessem aos pos-
suidores;” IX - “realizar o seguro 
da edificação.”Além desse artigo 
há no Código Civil os  Art. 186, 
187, 667 e 927. O Código Penal 
também no Arts: 13 e 132.Portan-
to, o síndico é o responsável pela 
manutenção de toda a edificação 
e, desta forma,  pode responder 
civil e criminalmente em casos de 
acidentes ou qualquer tipo de pre-
juízo causado por negligência ou 
omissão de sua parte.

Manutenção
Qual a responsabilidade do Síndico sobre a 

manutenção de: elevadores, pára-raios, instalações 
de gás, sistemas de combate a incêndio, ...?

•	 Pára-raios - O síndico deverá solicitar a inspeção uma vez por ano. O serviço deverá ser realizado por em-
presa habilitada, a qual emitirá um laudo e recolherá uma ART (Anotação de Responsábilidade Técnica)   

•	 Elevadores - Também precisará solicitar da empresa que faz o trabalho de conservação a RIA (Relatório de 
Inspeção Anual) e também a empresa deverá recolher uma ART.  

•	 Sistemas de combate a incêndio - Tanto os condomínios residenciais como os comerciais deverá 
obter do Corpo de Bombeiros o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). A periodicidade exigida em 
São Paulo é a seguinte: 2 anos para os locais de reunião de público e 3 anos pra as demais ocupações, com ex-
ceção das construções provisórias. O AVCB inclui todos os itens apontados nas plantas do Corpo de Bombeiros, 
entre eles: extintores, mangueiras, placas de sinalização, alarmes, etc.

•	 Instalações de gás - Também deverá inspecionado tanto a central de gás como todos os ramais. A central, 
onde está localizado os medidores recomenda-se que seja anual e os ramais a cada 3 anos. Também deverá ser 
emitido laudo e recolhido ART.
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Cotidiano
O tipo de síndico que você 

não deve ser

As prerrogativas do cargo 
de síndico estão previs-
tas na legislação federal, 

especificamente a lei 4.591/64, 
conhecida como a Lei dos Condo-
mínios. Ali estão descritas todos os 
direitos e deveres dos condôminos, 
bem como as responsabilidades 
e atribuições daquele que for, por 
vontade da maioria, eleito síndico. 

 Embora exista um dispositi-
vo legal que orienta a conduta do 
síndico - o que é ou não de sua al-
çada - ainda podem ser verificadas 
muitas falhas em gestões em vários 
condomínios pelo Brasil. Pecando 
por falta ou excesso de mando, o 
perfil do síndico deve ser preen-
chido por uma pessoa equilibrada, 
de bom relacionamento com os 
demais condôminos, responsável 
com as tarefas do cargo e com-
prometido em fazer o melhor pelo 
patrimônio coletivo, com honesti-
dade e transparência. 

 Aqui listamos algumas carac-
terísticas que não são desejáveis 
em quem venha a assumir a sindi-
cância de um condomínio. Veja os 
tipos de síndico que você não deve 
ser:

Síndico gastador

 Condomínios não são empre-
sas, não possuem uma margem de 
lucro, trabalham com orçamento 
fixo e limitado, geralmente advin-
do exclusivamente do pagamento 
das taxas mensais dos moradores. 
Assim, é preciso muita cautela 

para gerir as finanças para não cair 
no vermelho. A receita deve ser di-
recionada prioritariamente para as 
despesas ordinárias como energia, 
manutenção e folha de pessoal. Os 
investimentos em equipamentos ou 
outros itens que não são de primei-
ra necessidade devem passar por 
um estudo prévio para ver se é vi-
ável, caso contrário, pode-se afun-
dar as finanças do condomínio.

Síndico poupador em 
excesso

 assim como o gastador, aquele 
que poupa demais também pode 
ser prejudicial. Nem sempre com-
prar o material mais barato é um 
bom negócio ou evitar fazer um 
serviço é boa economia. Por exem-
plo, em se tratando de um equipa-
mento como bomba de piscina, a 
despesa com uma manutenção cor-
reta é mais barata que a compra de 
um produto novo, que precisa ser 
adquirido quando o velho fica inu-
tilizado. Além disso, não se deve 
jamais economizar em itens que 
coloquem em risco a segurança de 
vidas humanas, como para raio e 
elevadores. 

Síndico ditador

 Ele só faz o que quer, manda 
e desmanda sem consultar a as-
sembleia, impõe sua vontade em 
todas as circunstâncias e se acha o 
“dono” do prédio. Todo mundo já 
conheceu um síndico assim e eles 
não costumam ser muito bem quis-
tos. A função de síndico deve ser 
exercida com democracia. O arti-
go 1.349 do Código Civil prevê a 
possibilidade de o síndico ser des-
tituído, quando praticar irregulari-
dades, não prestar contas, ou não 
administrar convenientemente o 
condomínio.

Síndico corrupto

 Esse tipo de síndico é, inclu-
sive, criminoso. Apropriar-se de 
recursos do condomínio é imoral e 
ilegal, não é necessário nem dizer. 
Nos referimos não apenas a roubo 
de dinheiro, mas também às peque-
nas corrupções do dia a dia, como 
usar a impressora do condomínio, 
fazer ligações pessoais com o tele-
fone do prédio, pegar “empresta-
do” material de escritório, dentre 
outras ações às vezes indevida-
mente consideradas inocentes. 
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Assessoria Condominial
Como descartar bicicletas e 

bens pessoais abandonados por 
condôminos nas áreas comuns

Diretor da JR Office e da Folha do Síndico
Coordenador Geral da UNASÍNDICO
doutorcondominio09@hotmail.com

Por Aldo Junior |

As bicicletas sempre fo-
ram para os síndicos um 
assunto de grande dificul-

dade para se gerir com os condô-
minos. Um bem móvel de colecio-
nador, um modo de vida ou até um 
bem de estimação, mas elas sem-
pre estão por perto.

 Uma pequena parte destas bi-
cicletas acaba se tornando um bem 
inservível, ou seja, ocioso e larga-
do pelo condômino, colocando o 
sindico em uma “saia justa” para 
se desfazer daqueles bens abando-
nados nas dependências do prédio, 
ocupando espaço e irritando os vi-
zinhos.

 A administração publica fede-
ral tem até legislação própria para 
lidar com esta situação de patrimô-
nio publico abandonadopor ges-
tões anteriores que precisam even-
tualmente ser descartados. O artigo 
22 parágrafo 5º da Lei 8.666/93 de-
fine claramente que, se os bens não 
tiverem mais utilização para a ad-
ministração ou mesmo deteriorada 
podem ser descartáveis conforme 
os preceitos e normas legais.

 Mas e como os condomínios 
devem proceder para este descar-
te? Poucos conhecem, mas exis-
te no código civil no artigo 1275 
em seu inciso III previsão legal 
para o assunto, que define as cau-
sas consideradas para a perda da 
propriedade em especial quanto 
ao abandono. Uma bicicleta aban-
donada constitui negócio jurídico 
unilateral, assim como a renuncia 

do bem. Neste caso o abandono da 
bicicleta é uma renuncia tácita do 
bem e pode haver o descarte por 
parte do condomínio. Lembramos 
ainda que é imprescindível para o 
condomínio a demonstração clara 
do desleixo quanto ao cuidado do 
patrimônio para restar configurado 
o instituto do abandono

Neste prisma, para que o sin-
dico não tenha qualquer aborre-
cimento quanto ao descarte das 
bicicletas e de pertences pessoais( 
carrinhos, brinquedos infantis den-
tre outros) aconselhamos como 
medida de prudência e preservação 
da administração condominial, os 
procedimentos a seguir para ga-
rantir e evitar demandas judiciais 
futuras por parte de condôminos:

SUGESTÃO IMPORTANTE 

INCLUIR E NORMATIZAR  RE-
GRAS NO REGIMENTO INTER-
NO DE DESCARTE DE BICI-
CLETAS E PERTENCES BENS 
PESSOAIS ABANDONADOS 

 Estes procedimentos adminis-
trativos são precauções necessárias 
para que o síndico possa descartar 
as bicicletas e os bens pessoais com 
segurança evitando indenizações e 
discussões com os proprietários, 
que sempre acham que tem razão 
independentemente do abandono 
e da ocupação do espaço comum 
indevidamente em detrimento dos 
outros condôminos.

Procedimentos preparatórios e preventivos de descartes 
de bens inserviveis e abandonados

1. Levantamento in loco dos bens;

2. Termo de vistoria do abandono com testemunhas;

3. Marcação de assembleia com pauta especifica para apro-
vação e autorização do descarte;

4. Registrar documentalmente e fotografar todas as bicicle-
tas e pertences

5. Notificar todos os condominos por meio de carta protoco-
lada, email,  mural, elevadores, aviso no boleto de cobran-
ça dentre outras formas de comunicação sobre o abando-
no dos bens inventariados;

6. Estabelecer um prazo de minimo de 30 dias e máximo de
90 dias para retirada das bicicletas e dos pertences pes-
soais;

7. Publicacão de edital em jornal de grande circulação do
detalhamento dos bens;

8. Remoção dos bens para um depósito particular proviso-
riamente por 30 dias;

9. Disponibilizar todos os bens para compra de  condôminos
interessados;

10. Doação ou venda dos bens abandonados restantes.
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Coluna Gabor RH
Fugir da crise pode não ser 

a melhor solução!

Por Ricardo Karpat |

Ricardo Karpat

Cada vez mais jovens brasileiros buscam emprego fora do país, o que 
pode ser um grande erro

Nos últimos anos nos de-
paramos com uma de-
bandada de jovens bus-

cando oportunidades de trabalho 
fora do Brasil. Países como Aus-
trália, Canadá e Nova Zelândia 
estão entre os destinos mais pro-
curados. Porém, a possibilidade 
de sucesso é escassa. Raros são os 
casos de profissionais que conse-
guem constituir uma carreira no 
exterior ou que, pelo menos, fa-
çam com que essa experiência re-
presente uma guinada profissional.  
Na imensa maioria dos casos a op-
ção é válida apenas como aperfei-
çoamento de um segundo idioma e 
experiência de vida.

Até pouco tempo essa era uma 

atitude tomada quase que na tota-
lidade por jovens de classe média. 
Com a crescente crise vivida pelo 
Brasil nos últimos anos virou op-
ção para muitos jovens de outras 
classes sociais também, inclusive 
os mais humildes, com uma falsa 
impressão de ser esta a solução 
para o problema do desemprego. 
Porém, o que vemos repetidas ve-
zes é um esforço financeiro des-
proporcional e sem retorno, pois 
ao voltar para o Brasil o jovem se 
vê numa situação ainda pior: além 
de desempregado, possui uma 
dívida significativa por conta da 
aventura ao exterior.

 O correto, àqueles que pensam 
em sair do país por conta da cri-

se financeira, é realizar a viagem 
somente se já tiver um emprego 
pré acordado.  Caso contrário, as 
chances de êxito são remotas e tra-
balhar em subempregos acaba sen-
do o mais provável, o que não trará 
ganhos financeiros significativos, 
tampouco qualificará profissional-
mente.

 O mais indicado é utilizar uma 
parte do investimento que seria 
feito na viagem para realizar um 
curso de qualificação e divulgação 
do currículo através de sites e re-
des sociais especializadas. Cursos 
especializados trazem diversas 
vantagens: tornam o profissio-
nal mais qualificado, apontam as 
empresas que se preocupam com 

o aprimoramento profissional (o
que é muito valorizado) e criam
relacionamentos que poderão abrir
portas para a conquista de uma
breve recolocação.

 Por fim, é importante verificar 
que, sem muita coerência, profis-
sionais se submetem a trabalhar 
em subempregos fora do país, 
tendo que realizar um alto investi-
mento financeiro para isso. Por ou-
tro lado, não aceitam um trabalho 
menos qualificado neste momento 
de crise aqui no Brasil. Sob meu 
ponto de vista, o correto seria o 
contrário: permanecer no país, não 
se endividar e investir em qualifi-
cação e relacionamento, pois uma 
hora a crise passará e a retomada 

do crescimento trará consigo no-
vas oportunidades aos que estive-
rem por aqui.

*Ricardo Karpat é Diretor da
Gábor RH, administrador de em-
presas especializado em recursos
humanos e possui experiência pro-
fissional de 15 anos no segmento
de condomínios.

Informações à Imprensa:   ADCom 
Comunicação Empresarial

Fones: (11) 3825-7171 / 3825-
6939 / 3666-3205

www.adcompress.com.br



13Outubro de 2016

Finanças
Boleto bancário:

cobrança simples e eficaz

Em tempos de crise, mais do 
que nunca, a forma como 
se cobra é fundamental 

para aumentar as chances de re-
ceber o que é devido e diminuir 
os índices de inadimplência. No 
condomínio, dentre as formas pos-
síveis de cobrança, a emissão de 
boletos bancários ainda é a opção 
mais interessante. 

 Os mecanismos financeiros 
evoluíram com o tempo e hoje há 
condomínios que aceitam paga-
mento até com cartão de débito ou 
crédito. No entanto, o boleto ainda 
pode ser a forma mais eficiente - e 
menos onerosa - de cobrar os con-
dôminos, uma vez que as taxas de 
operação são mais vantajosas que 
outros meios.

 A rapidez na transferência do 
valor é outro ponto positivo. No 
boleto bancário o valor pago pelo 
condômino consegue chegar à 
conta do condomínio em cerca de 
48 horas após a confirmação, o que 
é uma grande vantagem quando o 
síndico precisa lidar com prazos 
apertados e orçamento limitado 
para honrar as despesas do prédio.

 A forma como o boleto chega 
ao seu interessado por se dar de 
diversas maneiras: é possível dei-
xar todos os boletos impressos na 
portaria do prédio para que cada 
morador retire o seu (assinando 
uma ata de recebimento), enviar o 
arquivo para o email cadastrado do 
proprietário ou até mesmo deixar 
o boleto disponível para downlo-
ad em um website do condomínio.
Essas são algumas vias utilizadas
por síndicos em todo o Brasil.

FIQUE ATENTO!

• A cobrança de taxa de emissão de boleto é considerada
abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor, ou seja, o
condômino que opta por essa modalidade de pagamento deve
pagar o mesmo valor que os demais que não optam, caso haja
mais de uma possibilidade.

• A partir do mês de janeiro do próximo ano, 2017, não será
mais permitida a opção de emissão de boleto bancário do tipo
não registrado (modalidade que costuma ser a primeira opção
por ser a mais barata). Condomínios deverão começar a emi-
tir boletos com o CPF do condômino proprietário da unidade.
Atualize o banco de dados do condomínio!
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Repeteco
Bom senso e democracia devem ser 

prioridade em regulamentos internos

Por Andréa Mattos |

A palavra democracia tem 
sido uma das mais usa-
das no Brasil nos últimos 

anos, já que, nunca em toda a sua 
historia a liberdade e as garantias 
dos direitos civis da sua popula-
ção estiveram na ordem do dia. 
Nas escolas, processo de apren-
dizagem passa, inevitavelmente, 
pela construção do aluno-cidadão, 
conscientizando-o dos seus direi-
tos no meio social em que vive e 
ensinando-o a lutar por eles e, aci-
ma de tudo, a respeitar a liberdade 
alheia. Os adultos, mais amadure-
cidos, buscam a respeitar as leis, 
feitas por eles próprios, para que 
a convivência social se desenvol-
va num nível aceitável, mas mui-
tas vezes, infelizmente, há abusos 
e exageros que vão alem do senso 
comum, principalmente quando os 
direitos alheios são menospreza-
dos. Exemplo disso são os regu-
lamentos internos de condomínios 

que parecem mais uma lista inter-
minável de proibições, cerceando 
a liberdade dos moradores e o uso 
das áreas comuns, como se já não 
bastasse a violência urbana, que 
exige o uso de grades, dando a sen-
sação de prisão. A maioria dos re-
gulamentos que extrapolam o bom 
senso muitas das vezes é elaborada 
de maneira arbitraria e passam ate 
por cima da Constituição Brasilei-
ra, sem nenhum pudor. É o caso de 
barrar um visitante por motivos, 
de discriminação social ou racial, 
quando o morador não pode rece-
ber, em hipótese alguma, nenhum 
visitante na piscina. Ao buscar jus-
tificativas para tal decisão, muitos 
síndicos alegam que preferem pe-
car por excesso que por abranda-
mento, pois, ao seu ver, somente 
assim será possível preservar o pa-
trimônio e garantir a segurança dos 
condôminos.

 Está mais que provado que o 
excesso de proibições em condo-

mínios podem fazer o efeito contra-
rio, pois vai chegar o momento em 
que os condôminos não suportarão 
as restrições, e o sindico perderá o 
apoio necessário para administrar 
o condomínio. E quem mais sofre
com as restrições são as crianças:
elas não podem brincar em lugar
nenhum, não podem gritar, não po-
dem estar próximas ao seu animal
de estimação, não podem isso, não
podem aquilo. Há condomínios
que ate proíbem que mães levem
suas crianças de colo para tomar
banho de sol porque o regulamento
não permitia a presença de crian-
ças no local. Outros não permitem,
em hipótese alguma, a entrada de
entregadores ou profissionais para
atendimento a pessoas idosas. Re-
voltados com estas leis, muitos
condôminos optam pela mudança
de moradia, e procuram um outro
condomínio que seja regido por um
regulamento mais brando e mais
justo e ao querem que eles nem

seus filhos sejam privados de lazer 
e comodidade.

Cuidados

 É preciso todo cuidado na hora 
de elaborar um regulamento inter-
no, justamente para que não acon-
teçam excessos de proibições. Ele 
deve passar por um processo de 
discussão, para que todos tomem 
conhecimento das regras, dêem 
opiniões e sugestões, e antes de 
ser votado, deve ser analisado por 
um advogado, que dará respaldo 
legal ao documento ora apresen-
tado, evitando que condôminos 
insatisfeitos levem a questão à jus-
tiça. Recentemente, por exemplo, 
alguns condomínios já não fazem 
restrições ao uso do elevador so-
cial, permitindo que os domésti-
cos também o utilizem por conta 
de leis municipais considerarem 
a proibição de caráter discrimina-
tório. As crianças devem também 

participar desse processo de ela-
boração do regulamento para que 
o sindico possa também cobrar de-
las, posteriormente, o cumprimen-
to das regras. E se há condôminos
que simplesmente se acomodaram
com as leis vigentes, achando-as
naturais, muitas vezes se calam
para não gerar inimizades e proble-
mas, mas que em dado momento
farão reclamações. Então, antes
que isto aconteça, vale a pena pro-
por as mudanças.

 Se o regulamento do seu con-
domínio transcende o bom sen-
so, nunca é tarde para mudá-lo. 
Convoque uma reunião e, com os 
votos da maioria, é possível fazer 
os ajustes necessários para que os 
moradores, ou melhor, sócios, pois 
têm o condomínio das mesmas áre-
as, sintam que estão sendo tratados 
iguais e justamente.

A autora é jornalista e colaborado-
ra da Folha do Sindico

Na tentativa de manter a ordem e a tranqüilidade no condomínio, síndicos exageram nas proibições, cercean-
do o uso legal das áreas comuns. Regimentos internos muito rígidos podem provocar atritos e problemas até 
com	a	Justiça,	no	ponto	de	o	sindico	e	os	administradores	não	terem	a	confiança	e	a	simpatia	dos	moradores.
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Segurança
Blindagem é estratégia para 
quem deseja mais segurança

Segurança é o item mais citado 
ao se questionar a um mora-
dor de condomínio o porquê 

dele ter optado por sair de uma casa 
para ir viver em um prédio. Diante 
da crescente violência urbana em 
todo o país, os mecanismos de se-
gurança proporcionados têm sido 
o diferencial dos condomínios e,
para isso, muitos investem pesado
em estratégias para maior proteção
dos seus moradores e seus bens.

A blindagem de vidros e por-
tas é um investimento que tem se 
popularizado nos últimos anos. Se 
há pouco mais de uma década, isso 
era coisa de filme de ficção cien-
tífica ou uma qualidade restrita 
a objetos e imóveis de altíssimo 
padrão, hoje a realidade é outra. A 
blindagem é algo ao alcance com 
maior acessibilidade, desde que 
seja feito um bom planejamento 
financeiro e uma eficiente pesquisa 
de mercado. A partir de R$ 10 mil 
já é possível contratar um serviço 
de qualidade, a depender da exten-
são do material.

Os vidros blindados são uma 
alternativa para revestir a guarita 
do prédio e assim poder dar maior 
segurança ao funcionário que ali 
exerce sua função e, obviamen-
te, impedir ataques e o acesso de 
pessoas desautorizadas no interior 
do condomínio. A blindagem ser-
ve para proteger os vidros contra 
ataques de toda a espécie: disparos 
de armas de fogo, pedradas, atrito 
com martelos, machados ou arre-
messo de outros objetos. 

Os vidros blindados são consti-
tuídos normalmente por uma com-
binação de mais dois tipos: o vidro 
macio e o vidro duro. A camada de 
vidro macia faz com que, ao invés 

de se estilhaçar, o vidro se flexio-
ne, ao ser atingido. A blindagem 
varia de acordo com a capacidade 
de proteção, e a espessura do vidro 
pode ser de 19 a 76 milímetros. Os 
matérias que vêm revolucionando 
a eficiência dos blindados são os 
policarbonatos, um polímero de 
alta resistência, os termoplásticos 
associados a lâminas de vidro.
 A blindagem de portas é tam-
bém uma tendência em condo-
mínios, uma vez que não adianta 
blindar os vidros, se há uma outra 
brecha para passagem de pesso-
as indesejadas. Esse tipo de porta 
altamente resistente possui fecha-
duras multidirecionais em vários 
pontos da extensão, o que garante 
mais obstáculos e menos chance de 

ser arrombada, uma vez que estiver 
travada adequadamente. 
 A contratação de empresas 
para a realização do serviço de 
blindagem deve ser muito caute-
losa, pesquisando se atende aos 
critérios de proteção balística ho-
mologados pelo Exército Brasi-
leiro através do Retex (Relatório 
Técnico Experimental), documen-
to no qual a entidade reconhece 
se aquele material fornecido pelo 
fabricante foi aprovado ou não. É 
importante observar se a empresa 
possui as certificações da Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT): NBR 15000 e do Nacio-
nal Intitute os Justice dos Estados 
Unidos: STD 0108.01.
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Bem Estar

Outubro Rosa: uma 
campanha pela vida

Deflagrada em todo o mundo 
durante este mês, a cam-
panha do Outubro Rosa 

vem se consolidando no calendário 
anual do Brasil, seguindo o exem-
plo de vários outros países. Este é 
o mês destinado à divulgação de
informações e conscientização da
população - sobretudo do sexo fe-
minino - acerca da importância dos
cuidados com a saúde da mulher.

O movimento do Outubro 
Rosa começou nos Estados Uni-
dos, onde vários Estados tinham 
ações isoladas referentes ao câncer 
de mama e ou mamografia no mês 
de outubro, posteriormente com a 
aprovação do Congresso America-
no o mês de Outubro se tornou o 
mês nacional (americano) de pre-
venção do câncer de mama. A cada 
ano se verifica um aumento da ade-
são ao Outubro Rosa.

O objetivo principal do mo-

vimento é chamar atenção, dire-
tamente, para a realidade atual do 
câncer de mama e a importância 
do diagnóstico precoce. O Instituto 
Nacional do Câncer (Inca) az uma 
estimativa de que aproximadamen-
te 58 mil novos casos de câncer de 
mama serão diagnosticados neste 
ano de 2016. Isso é uma previsão 
alarmante. 
 O Outubro Rosa visa difundir 
informações que levem as mulhe-
res a conhecerem seus corpos e 
a procurarem assistência médica 
quando necessário. O reconheci-
mento de sinais e sintomas é im-
portante nessa luta. 
 Toda mulher deve ser sua pri-
meira “médica” e estar atenta a 
mudanças em seus seios e axilas. 
Examinar-se regularmente é im-
portante, mas não exclui a obriga-
toriedade de realizar exames espe-
cíficos - ultrassom ou mamografia 

- com um mastologista periodica-
mente. Para mulheres com mais de
40 a regularidade deve ser anual.

O melhor momento para o au-
toexame é nos dias seguintes ao 
final do ciclo menstrual. Para isso, 
deve-se levantar o braço para cima 
e suavemente apalpar o peito nu 
com os dedos sendo pressionados 
para baixo em torno de toda a su-
perfície da mama procurando bo-
linhas ou qualquer protuberância. 
Também é importante verificar 
as áreas em torno das axilas, pois 
consistem em áreas de frequentes 
manifestações do câncer de mama.

Participe das ações e eventos 
da campanha Outubro Rosa em 
sua cidade. Busque esclarecimen-
to sobre o tema e seja um veículo 
de informação para as mulheres 
da sua família e convívio. A luta 
contra o câncer começa pela edu-
cação. 
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Presença feminina em cargos de 
portaria e zeladoria aumenta

Especial Redação / Assessoria

As mulheres hoje ocupam 
a dianteira na adminis-
tração de milhares de 

condomínios Brasil afora, muitas 
vezes conciliando essa tarefa com 
as obrigações de suas profissões 
fora do condomínio. Recentemen-
te, uma pesquisa realizada pela 
Lello, administradora paulistana 
que gerencia 1,6 mil condomínios 
na capital paulista, demonstrou que 
a ocupação feminina é uma tendên-
cia crescente nos espaços de lide-
rança do setor. 
 O número de mulheres que as-
sumem o cargo de síndicos de con-
domínios residenciais na cidade de 
São Paulo cresceu 73,3% nos últi-
mos cinco anos. Atualmente, 42% 
dos síndicos são do sexo feminino, 
contra 58% do sexo masculino. Em 
2011 esse percentual era de 30%, 
segundo levantamento da Lello. 
Conclusão: embora elas ainda não 
constituam a maioria na função, o 
número de síndicas mulheres vem 
aumentando a cada ano. 

 Se, por um lado, a presença de-
las nos cargos de sindicância já não 
é mais novidade, pois vem cres-
cendo e muito nas últimas déca-
das, o que atualmente pode ser tido 
como algo a se destacar é a escolha 
de funcionárias para funções tradi-
cionalmente ocupadas por homens, 

como zeladora e porteira. 
 A mudança nesse perfil ainda é 
tímida, raridade nos condomínios 
da cidade de São Paulo, o público 
feminino representa apenas 3,54% 
do total de porteiros dos condomí-
nios residenciais. Mas a tendência, 

no entanto, é de crescimento do nú-
mero de mulheres que ocupam as 
portarias dos prédios. Há dez anos, 
por exemplo, as mulheres eram 
cerca de 1,5% do total de porteiros 
de condomínios em São Paulo. 

Pesquisa da Lello identificou 

que entre as porteiras, a maioria 
possui 1º grau completo – o que 
costuma ser uma exigência dos 
condomínios e uma boa notícia a 
ser celebrada: o salário é igual ao 
dos homens que exercem a função, 
valor médio de R$ 1.440 por mês. 
A idade média dessas funcionárias 
é de 26 anos.
 Para Angélica Arbex, gerente 
de Relacionamento com o Cliente 
da Lello Condomínios, a mudança 
se deve também ao fato de mais 
mulheres estarem se interessando 
pelo serviço em condomínios. Nos 
processos de seleção já se nota um 
aumento do número de mulheres 
que se candidatam para trabalhar 
em portarias, o que não ocorria no 
passado.
 “No geral as mulheres pos-
suem características que se encai-
xam perfeitamente para a função 
de porteiro. Elas são atentas, têm 
jogo de cintura e dão atenção aos 
moradores. Isso pode fazer a dife-
rença”, pontua Angélica Arbex.
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Manutenção
Sistema de forro drywall 
é alternativa ao uso de 

alvenaria

As inovações na constru-
ção civil acontecem rapi-
damente e o mercado se 

renova a cada ano trazendo mais 
opções de materiais e técnicas para 
os consumidores. No que se refere 
aos forros, o sistema drywall tem 
se apresentado como uma alterna-
tiva à tradicional alvenaria. 
 Embora tenha muitas qualida-
des, a alvenaria tem sido substituí-
da por outras opções mais práticas 
e que permitem mais fácil acesso 
pro caso de ser necessário fazer 
reparos elétricos e hidráulicos, os 
quais exigem muito mais esforço. 
Imagine a trabalheira que é que-
brar um forro de alvenaria, realizar 
o reparo necessário e depois refa-
zer a cobertura? Despesas com ti-
jolo, reboco, massa e pintura mais
sujeira, gasto de tempo e dinheiro
são o resultado dessa empreitada.

O forro drywall - leve e de 
menor espessura - atende a essas 
expectativas, sendo colocado de 
forma rápida e fácil, coisa que 
a alvenaria não é. Ele é vendido 
no formato de chapas resistentes 
revestidas por gesso acartonado, 
o qual é simples é demora pouco
tempo para montar, sem desperdí-
cio de material, resultando em eco-
nomia de tempo, matéria prima e
mão de obra.

Além da praticidade, uma 
outra qualidade bem vinda em 
condomínios proporcionada por 
esse tipo de forro é o isolamento 
acústico. Para quem tem proble-
mas constantes com barulhos, 
seja dos vizinhos, seja da própria 
região onde mora, o sistema de 

forro drywall ajuda a abafar o som 
vindo do exterior e também isolar 
os ruídos produzidos no interior 
do cômodo. Esse motivo é o que 
faz a chapa de gesso acartonado 
ser muito utilizada em bares e casa 
noturnas. 
 No quesito durabilidade, tam-
bém contam pontos a favor do 
drywall. Ele não possui data de va-
lidade e pode ser usado por muito 
tempo, desde que tenha uma insta-
lação correta e seja manejado ade-
quadamente: deve-se manter longe 
dele focos de umidade, como va-
zamentos. A limpeza também não 

pode receber muita água, basta r 
limpo com um pano úmido e nun-
ca com produtos fortes que danifi-
quem o gesso acartonado. 
 Mas nem tudo é perfeito! 
Como desvantagem em relação a 
alvenaria, podemos citar a resis-
tência à tração e peso. Deve-se 
ter muito cuidado ao fixar objetos, 
como lustres, em tetos cujo forro 
é em drywall. Ao contrário da al-
venaria, que sustenta bem o peso 
deles, o forro em gesso acartonado 
requer reforço para suportar esse 
tipo de adereço. 
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Dicas
Economizando no 

calor

Oficialmente o verão ainda não 
chegou, mas a temperatura já 
subiu muito em algumas cida-
des brasileiras, fazendo com 
que muitas pessoas recorram 
ao ar condicionado para mini-
mizar a sensação de calor. As 
altas da estação não elevam 
apenas os termômetros, mas 
também a conta de energia e no 
condomínio, em tempos de cri-
se, toda economia é bem vinda. 

 Primeiramente, a escolha 
do modelo pode influenciar 
muito. Os do tipo split inverter 
são os mais indicados, uma vez 
que ele adequa a temperatura 
de acordo com o ambiente, as-
sim, ele trabalha de forma mais 
potente no início, até que o am-
biente esteja com a temperatu-
ra desejada e depois ele apenas 

mantém essa temperatura. Outra 
orientação, muitas vezes ignorada 
erroneamente, é a de adquirir um 
modelo com potência adequada à 
metragem do espaço. Comprar um 
mais fraco por economia pode so-
brecarregar o aparelho e não terá 
uma climatização satisfatória. 

Pisos vinílico ou 
laminado

 Conhecer as características de 
cada modelo é o melhor a se fa-
zer quando for escolher um tipo 
de piso que atenda às necessidades 
do espaço que se deseja revestir. A 
cobertura laminada é a mais pro-
curada por escritórios e residên-
cias e é constituída por lâminas 
de madeira em diversas opções de 
comprimento e largura. O proces-
so de instalação do piso laminado 
é também muito mais prático que 

dos outros tipos de piso, no entan-
to esse tipo de revestimento não é 
aplicável sobre outros pisos.

 Já o piso do tipo vinílico se ca-
racteriza por sua fina espessura e 
sobretudo pela qualidade acústica 
que isola ruídos. Com esse modelo 
é possível minimizar os barulhos 
gerados, sendo uma ótima opção 
para condomínios verticais. O re-
vestimento vinílico, ao contrário 
do laminado, pode ser aplicado 
sobre outro piso (exceto se for 
madeira). O preço de mercado do 
vinílico é mais acessível e por isso 
mais competitivo que o laminado.

Cartucho de impressora

 Uma impressora funcional é 
item de primeira necessidade em 
um condomínio para imprimir 
comunicados, avisos, instruções 
etc. Porém não basta possuir o 

aparelho, é fundamental que 
ele tenha tinta disponível para 
imprimir e isso tem um cus-
to de manutenção: para se ter 
uma ideia, cartuchos originais 
de grandes empresas do ramo 
contendo 10ml, por exemplo, 
chegam a ser vendidos por 
aproximadamente R$ 150 re-
ais no mercado.

 Algumas dicas podem ser 
úteis na hora de poupar esse 
recurso: imprima documentos 
que não são importantes em 
modo rascunho e a tinta vai 
render por mais tempo; esco-
lha uma impressora adequada 
à sua demanda. Se tiver um 
grande número de impressões 
em preto e branco, busque im-
pressoras a toner nestes mode-
los; por fim, evite tirar xerox 
de um documento. Se puder, 
imprima novamente.
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Legislação
Briga entre condôminos termina com 
indenização de mais de 30 mil reais

É natural que ocorram desen-
tendimentos entre condô-
minos por divergências re-

lativas a questões do condomínio. 
O que não pode ocorrer é a extra-
polação dos limites daquilo que é 
socialmente aceitável em um em-
bate de ideias: xingamentos ver-
bais e até mesmo violência física. 
Ações que partem para a agressão 
devem ser prontamente evitadas e 
combatidas pelo síndico, em nome 
do bom convívio coletivo. 
 No entanto, é certo que mui-
tas vezes a situação foge ao con-
trole e não há mediação por parte 
do síndico que dê jeito. Assim, 
muitos casos são resolvidos na 
Justiça, a qual recebe grande de-
manda proveniente de brigas em 
condomínios. Um caso recente em 
Porto Alegre foi concluído com 
uma indenização de R$ 30 mil a 
um morador agredido fisicamente 
por outro durante uma assembleia 
condominial.
 O incidente aconteceu após 
reunião de condomínio no bairro 
Moinho de Vento, na capital gaú-
cha, no ano de 2013. Um mora-
dor desferiu socos e pontapés que 
causaram escoriações e lesão no 
ombro do vizinho idoso, 20 anos 

mais velho, obrigando-o a realizar 
tratamento cirúrgico e fisioterapia. 
Depoimentos no processo revela-
ram que o agressor contestava o 
desempenho da esposa da vítima 
como síndica do prédio, algo que 
chegou a manifestar em e-mails do 
condomínio.
 Na reunião feita no dia da 
ocorrência, o vizinho mais velho 
teria dito que não admitiria “mo-

lecagens” e “coisas de moleque” 
contra a mulher. Testemunhas dis-
seram que as palavras não foram 
endereçadas diretamente ao agres-
sor, mas que ele pode ter interpre-
tado assim. Quando as agressões 
começaram, a vítima aguardava 
pelo elevador.
 O idoso “foi pego de surpre-
sa, de forma traiçoeira e de logo 
agredido, de modo que não teve 

Redação / TJRS

condições de esboçar mínima rea-
ção”, descreveu o Desembargador 
Miguel Ângelo da Silva, da 9ª Câ-
mara Cível do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul, com base 
nas imagens da câmera de moni-
toramento do prédio, afastando a 
hipótese do agressor de que teria 
agido em revide.

Sobre a aplicação do dano moral, 
o relator do recurso no Tribunal de
Justiça argumentou: “É intuitivo o
sofrimento íntimo e significativo
abalo psicológico em virtude do
fato. A repercussão do episódio no
ambiente condominial certamen-
te ensejou grave constrangimento
moral ao autor, homem idoso e de
relevante posição social”.

A ação violenta contra homem 
de 72 anos foi tida como “traiço-
eira e desproporcional”, segun-
do entendimento do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul. No 
julgamento de recurso, os Desem-
bargadores atenderam pedido da 
vítima, elevando de R$ 20 mil para 
R$ 30 mil o valor da indenização 
por danos morais a ser paga pelo 
agressor e determinando ainda o 
ressarcimento das despesas médi-
cas, em torno de 7 mil reais.






