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Agenda do Síndico

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 6 ------
FGTS 6 ------
INSS / IRRF 20 ------
PIS 25 ------

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas
Office-Boy/Contínuo 808,37 848,71 833,08

Faxineiro 810,99 848,71 834,74

Trab.Serv.Gerais 810,99 899,52 834,74

Jardineiro 810,99 899,52 834,74

Porteiro (Diurno e Noturno) 870,69 1.069,33 945,04

Garagista (Diurno e Noturno) 837,49 1.069,33 ------

Zelador 882,86 1.069,33 862,36

Aux.de Escritório/Administração 1.058,67 1.128,07 1.041,77

Vigia ------ 1.069,33 945,04

Encarregado 1.060,18 1.362,94 1.060,19

Vale Alimentação 420,00
Mensal

26,00 
Dia

Trabalhado

26,00 
Dia

Trabalhado

Tabela do INSS - 2015
Base de Cálculo Aliquota Salário-Família

De 0,00 até 1.399,12 8,00% Valor da Quota Alta de Salário-Família    37,18

Quem Receber até                                     725,02

Valor da Quota Baixa de Salário-Família  26,20

Quem Receber até                                  1.089,72

De 1.399,13 até 2.331,88 9,00%
De 2.331,89 até 4.663,75 11,00%

Salário Mínimo
Teto Máximo 4.663,75 11,00% Valor do Salário Mínimo 788,00

Salário Mínimo para 2015 R$ 788,00

Tabela do IRRF - 2014
Base de Cálculo Aliquota Deduzir

De 0,00 até 1.787,77 0,00% 0,00
De 1.787,78 até 2.679,29 7,50% 134,08
De 2.679,30 até 3.572,43 15,00% 335,03
De 3.572,44 até 4.463,81 22,50% 602,96
Acima de 4.463,81 27,50% 826,15
Dedução por Dependente                              179,71
Recolhimento Mínimo do IRRF                     10,00
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Calendário de Obrigações Mensais

INDICADORES / MÊS
Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Ano 12 meses

Poupança Antiga (1) (%) 0,5485 0,6058 0,5882 0,5169 1,11 7,01
Poupança (2) (%) 0,5482 0,6058 0,5882 0,5169 1,11 7,01
TR* (1) (%) 0,0483 0,1053 0,878 0,168 0,10 0,80
TJLP (%) 0,41 0,42 0,46 0,46 0,93 5,20
FGTS (3) ( %) 0,2950 0,3522 0,3346 0,2635 0,60 3,82

Débitos Fed ** Selic (4) (%) 0,84 0,93 0,96 0,82 1,77 11,03
DI Over (2) (%) ---- ----
UPC *** (R$) 22,49 22,49 22,55 22,55 0,27 0,85
UFESP (R$) 20,14 20,14 21,25 21,25 18,44
UFM (R$) 121,80 121,80 108,66
Salário Mínimo (R$) 724,00 724,00 788,00 788,00 6,78 8,84
Salário Mínimo SP (5) (R$) 810,00 810,00 905,00 905,00 ---- ----
UFIR (6) ---

* 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) Valores: R$ 810,00 
e R$ 820,00, com vigência a partir 
deste mês; (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

Água: o bem mais precioso 
que existe para a manuten-
ção da vida humana, sendo 

o elemento compõe mais de 70% 
do nosso organismo. A água tam-
bém ocupa a maior parte do pla-
neta: 97,5% dela está nos oceanos 
(salgada), e apenas 2,5% distribu-
ída em rios e lagos, calotas pola-
res e outros reservatórios (doce). 
É justamente desta relativamente 
pequena porcentagem que depende 
a humanidade.
 No próximo dia 22 de mar-
ço é celebrado o Dia Mundial da 
Água. O Brasil chegará a essa data 
enfrentando uma crise hídrica sem 
precedentes, com falta de água 
em importantes reservatórios que 
abastecem grandes cidades como 
São Paulo, por exemplo. Tal situ-
ação crítica é consequência não 
apenas de fatores climáticos e falta 
de chuva, mas sobretudo culpa de 
uma má gestão por parte das auto-
ridades e também dos maus hábitos 
da população.
 O momento de crise é também 
um bom momento para refletir e 
reconsiderar algumas condutas que 
favorecem o desperdício de água. 
É nas horas de dificuldade em que 
mais aprendemos com nossos er-
ros e conseguimos superar nossas 
limitações. Os condomínios, na 
sua condição de imóveis que abri-
gam diversas famílias, podem ser 
condutores de boas ações de sus-
tentabilidade e uso racional dos 
recursos hídricos. Algumas medi-
das simples podem trazer ganhos 
imensuráveis para o patrimônio e, 
sobretudo, ao meio ambiente.

 Muitos condomínios estão ins-
talando sistemas de captação de 
água da chuva. Os condomínios, 
na sua condição de imóveis que 
abriga diversas famílias, podem 
ser condutores de boas ações de 
sustentabilidade e uso racional dos 
recursos hídricos. Algumas medi-
das simples podem trazer ganhos 
imensuráveis para o patrimônio 
e, sobretudo, ao meio ambiente. 
Lembrando que, no caso de São 
Paulo, continua chovendo na cida-
de, porém ela não chega ao reser-
vatório Cantareira, que abastece a 
região. 
 Além disso, o síndico e os 
condôminos devem estar atentos a 
infiltrações causadas por possíveis 
rupturas no encanamento. Essa 
água que está vazando é exemplo 
claro de desperdício. Como me-
dida preventiva, o ideal é que se 
verifique periodicamente as condi-
ções dos encanamentos gerais dos 
edifícios, as bombas dos reservató-
rios, as torneiras, válvulas de vasos 
sanitários e canos de apartamentos, 
para ver se não há algum vazamen-
to.
 As medidas práticas emergen-
ciais são de suma importância, 
porém também é válido fazer um 
investimento de longo prazo: cons-
cientização. A mudança de hábitos 
não se dá do dia para a noite. Leva 
um tempo até que cada pessoa in-
ternalize um novo estilo de vida. 
Portanto é fundamental promover 
uma campanha no condomínio, 
com mensagens de incentivo à eco-
nomia de água. 



3Março de 2015

Custas processuais: rateio 
se aplica a todos os 

condôminos

da Redação / STJLegislação

Mover uma ação na Justiça 
brasileira requer gastos. 
Condomínios frequente-

mente necessitam recorrer aos me-
canismos legais para resolver con-
flitos internos ou reaver prejuízos 
causados por empresas prestadoras 
de serviços ou até mesmo morado-
res. Nesse sentido, quando há que 
se arcar com despesas provenien-
tes de ação ajuizada, quem paga o 
preço? A resposta é: todos. 
 O assunto foi discutido pela 
Terceira Turma do Superior Tri-
bunal de Justiça, um dos órgãos 
máximos do Poder Judiciário no 
país, em um recurso movido pelo 
Condomínio Residencial D’Paula. 
Em sua fala referida ao tema, o mi-
nistro relator Ricardo Villas Bôas 
Cueva destacou o caráter coletivo 
do condomínio enquanto proprie-
dade e sobre o qual recai uma res-
ponsabilidade compartilhada. Foi 
dado provimento ao recurso espe-
cial por unanimidade.
 “Essa situação se justifica pela 
circunstância de que o conteúdo do 
condomínio é a propriedade da coi-
sa inteira, de modo que o direito de 
cada condômino se refere e afeta 
a coisa toda, não apenas uma fra-
ção, sendo que cada um tem direito 
qualitativamente igual ao dos de-
mais, pois são todos proprietários, 
e só diferem quantitativamente, a 
depender da proporção que cada 
um concorra”, declarou. 
 O rateio de despesas prove-
nientes de ação ajuizada se apli-
ca inclusive em casos de ação de 
cobrança. Isto é, quando o con-
domínio vai à Justiça solicitar o 

pagamento de taxas condominiais 
em atraso ou outro compromisso 
que não foi devidamente honrado, 
acarretando prejuízo ao patrimônio 
financeiro do coletivo.
 O condômino que tenha sido 
demandado pelo condomínio em 
ação de cobrança deve participar 
do rateio das despesas do litígio 
contra si proposto, por se tratar de 
interesse comum da coletividade 
condominial e que se sobrepõe ao 
individual. Desse modo, as des-
pesas condominiais decorrentes 

de ação de cobrança ajuizada pelo 
condomínio devem ser proporcio-
nalmente rateadas entre todos os 
condôminos, inclusive pelo pró-
prio condômino demandado.
 Em suas considerações, o mi-
nistro relator Ricardo Villas Bôas 
Cueva explica que, com efeito, os 
dispositivos legais que tratam das 
despesas do condomínio não fa-
zem ressalva de qualquer espécie 
acerca do rateio, ao contrário, ex-
cluem qualquer possibilidade de 
recusa ao pagamento. 
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Cotidiano
A nem sempre pacífica 

convivência entre síndico e 
condôminos

Gestão de riscos 
em condomínios 

com o uso de CFTV

da Redação / TJMG

Viver em sociedade consiste 
em um exercício constante 
de tolerância. O relacio-

namento com os entes familiares, 
amigos, colegas de trabalho, vizi-
nhos e até mesmo a relação com 
aquelas pessoas com quem não 
mantemos convívio e nos falamos 
apenas por um instante requer tato, 
paciência e sabedoria para avançar 
ou retroceder quando necessário. 
 A convivência coletiva é uma 
condição inerente à vida de quem 
mora em condomínio, visto que 
- como o próprio nome sugere - 
trata-se de um patrimônio com-
partilhado. Habitar nesse tipo de 
moradia, porém, nem sempre é 
uma experiência pacífica, pois em 
muitas situações os interesses en-
tre condôminos ou entre estes e o 
síndico se sobrepõem e o resultado 
é um só: conflito. 
 No início desse ano, a 10ª Câ-
mara Cível do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJMG) impôs ao 
síndico de um prédio no município 
de Contagem o pagamento de in-
denização no valor de R$ 12 mil 
por danos morais, para quatro mo-
radores, por abuso de suas funções 
frente ao condomínio.
 Os moradores ajuizaram a 
ação alegando que o síndico os 
perseguia, aplicando multas inde-
vidas e denegrindo sua imagem 
perante terceiros. Tudo começou 
após a realização de uma reforma 
na garagem do prédio. O orçamen-
to inicial era de R$ 5 mil, mas com 
o decorrer dos trabalhos passou de 
R$ 14 mil, o que levou os quatro 
condôminos a exigirem prestação 

de contas. 
 A partir daí o síndico passou a 
aplicar as multas e a enviar cartas a 
todos os condôminos do prédio de-
negrindo a imagem deles. A juíza 
Marcela Oliveira Decat de Moura, 
da 4ª Vara Cível de Contagem, en-
tendeu que houve ofensa aos mo-
radores e estipulou o valor da in-
denização em R$ 3 mil para cada 
ofendido.
 O síndico recorreu ao Tribunal 
de Justiça. A relatora, desembar-
gadora Ângela de Lourdes Rodri-
gues, entendeu que “é devida in-
denização por danos morais pelo 
síndico que ultrapassa suas fun-
ções, aplica multas indevidas e ex-
põe vexatoriamente os requerentes 
perante os demais condôminos”. 
A relatora observou que posterior-
mente as multas foram declaradas 
nulas pelo próprio síndico, em pro-
cesso judicial.

 “A conduta arbitrária do ape-
lante ultrapassou os limites do 
aceitável pelo homem comum, 
causando lesão à personalidade 
dos requeridos”, afirmou a de-
sembargadora. “A divulgação de 
‘orientações’ a todos os condômi-
nos e em especial aos apelados, 
com ameaça de serem tomadas as 
medidas possíveis em lei, ‘para 
que as autoridades judiciais evitem 
danos ou uma futura tragédia entre 
moradores’ é suficiente para afetar 
a tranquilidade e violar a honra e 
boa fama dos requeridos junto aos 
demais condôminos”, concluiu.
 Em um condomínio os abusos 
devem ser evitados - tanto da parte 
do síndico quanto dos moradores - 
e, quando for o caso: combatidos. 
É preciso que cada um saiba quais 
são seus deveres e até onde vão 
seus direitos. Só assim é possível 
estabelecer um ambiente de paz. 

Entre as preocupações mais 
comuns para os síndicos, 
destaca-se a segurança. O 

controle de acesso e circulação de 
pessoas pelo condomínio requerem 
atenção especial na gestão de ris-
cos.
 O risco é qualquer ocorrência 
que afete os objetivos de um con-
domínio. Neste caso o objetivo de 
manter a segurança faz parte da 
atenção dos condomínios todo o 
tempo. O síndico é cobrado pela 
manutenção da segurança e legal-
mente é o responsável por zelar 
pela conservação e guarda de suas 
áreas comuns (ART. 1.348 do Có-
digo Civil).
 Entre as diversas formas de se 
praticar a segurança (gerenciamen-
to de riscos) em um condomínio é 
comum o uso do CFTV por possi-
bilitar o monitoramento de amplas 
áreas em ambientes diversos com 
o menor uso de mão de obra e por 
apresentar  a vantagem de arma-
zenar cenas registradas em vídeo 
para esclarecimentos futuros.
 Porém a instalação do sistema 
de CFTV nem sempre atinge seus 
objetivos, por gerar imagens ina-
dequadas aos ambientes, impossi-
bilitando a identificação de pessoas 
e ações, ou mesmo gerando falhas 
em áreas não filmadas.
 A solução para este problema 
é a construção de um sistema de 
gerenciamento de riscos por CFTV 
que detalhe o posicionamento das 
câmeras de acordo o ambiente e 
qualidade da imagem que se deseja 
obter.
 Para exemplificar, as câme-
ras devem ser instaladas de forma 
sequencial e sem perdas de área 
de cobertura, cada câmera será 

especificada conforme a imagem 
que se pretende em seu ambiente, 
podendo ser uma recepção onde 
se deseja identificar um rosto, nas 
entradas de veículos onde se deseja 
identificar placas, cor e modelo dos 
carros, ou mesmo em áreas perifé-
ricas, com menor resolução, mas 
que identifique uma invasão.
 São muitas as aplicações de 
CFTV para diferentes ambientes. 
 Para aprofundamento neste 
tema, o leitor poderá adquirir, 
gratuitamente, o artigo (abaixo 
citado) apresentado ao curso 
de Pós-graduação Lato Sensu 
em Gestão Condominial na 
UNIEURO, bastando acessar 
o site www.sindicohouse.com 
ou enviar e-mail para contato@
sindicohouse.com.

Artigo fonte: 
Gestão de riscos em condomínios 
com uso Circuito Fechado de Te-
levisão – CFTV: Uma abordagem 
baseada nas Normas Brasileiras 
ABNT NBR ISO/IEC – 31000 e 
31010

Nesio Nani é Diretor da Empresa 
Sindico House – Síndico Profissio-
nal
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Segurança
Os sete pecados 

cometidos por porteiros

Vigilante, responsável e 
discreto. Essas são três 
das principais caracterís-

ticas que se busca em um portei-
ro. Ele é um profissional de suma 
importância para o condomínio e 
dentre suas funções estão: contro-
lar o acesso ao interior do prédio e 
receber correspondências. Alguns 
maus hábitos podem colocar em 
xeque o serviço prestado por esse 
funcionário e, como consequência, 
trazer prejuízos ao condomínio. 
Elencamos nesse texto sete peca-
dos cometidos por porteiros que 
devem ser abolidos. 

1º - Abandonar o posto de 
trabalho: Falta gravíssima. 
O porteiro jamais deve se au-

sentar da guarita durante seu turno. 
Nesse ponto, cabe fazer um con-
traponto: há ocasiões em que os 
próprios condôminos solicitam a 
ajuda do porteiro para alguma ta-
refa fazendo com que ele se afaste 
do posto de trabalho. Isso deve ser 
terminantemente proibido e os mo-
radores devem ser conscientizados 
acerca dessa conduta errada. 

2º - Desatenção: Nesse peca-
do estão incluídos os hábitos 
de dormir durante expedien-

te, assistir a televisão, ficar usando 
celular (para conversar ou navegar 
na internet), manter conversas pro-
longadas com condôminos ou ou-
tros funcionários. O porteiro deve 
estar sempre alerta e observando 
o que se passa ao seu redor, seja 
no lado externo do prédio ou em 
seu interior através do sistema de 
câmeras. 

3º - Liberar acesso de car-
ros/pedestres indevidos: 
A cena é comum em alguns 

condomínios: um carro vai se 
aproximando da garagem e o por-
tão já se abre sem que o motorista 
se identifique. Essa falha abre uma 
grande lacuna na segurança do pré-
dio e pode colocar criminosos para 
dentro dele. O porteiro só deve li-
berar a entrada de veículos cadas-
trados ou quando o condômino au-
torizar expressamente a entrada de 
um visitante, especificando o nome 
dele e as características do carro. 
O mesmo se aplica aos pedestres: 
eles devem dizer o nome, aguardar 
que o porteiro interfone para o mo-
rador, e só depois da autorização a 
entrada é permitida. 

4º - Deixar garagem aber-
ta: Um condômino saiu e se 
esqueceu de fechar o portão. 

O próprio porteiro abriu a entrada 
da garagem para algum veículo 
sair e se esqueceu de fechar. Está 
havendo retirada de lixo pela gara-
gem. Essas são algumas situações 
em que se abre uma porta escan-
carada ao perigo externo. Para não 

deixar o prédio vulnerável, o por-
teiro deve ser extremamente cuida-
dos com o portão da garagem. 

5º - Permitir a entrada de 
entregadores: Esse tam-
bém é um pecado cometido 

juntamente a alguns condôminos 
que solicitam a subida do entre-
gador, o que deve ser evitado. A 
encomenda deve ser entregue na 
portaria, onde deve permanecer até 
que alguém vá buscá-la.

6º - Falta de treinamen-
to: Essa falha pode ser mais 
atribuída ao síndico que não 

investe num bom profissional. O 
porteiro deve ser orientado sobre 
o uso dos equipamentos que fazem 
parte das atribuições dele, sobre as 
regras do condomínio e também 
sobre como agir em emergências. 

7º - Fazer fofoca: Esse peca-
do não prejudica a segurança 
do prédio, mas é algo extre-

mamente deselegante e reprovável. 
O porteiro deve zelar sempre pela 
discrição.
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A urgência da Câmara para 
deixar tudo como está no 

velho país do futebol

Giro pelos 
estaduais

Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por Paulo Vinícius Coelho |

Brasiliense – o Gama segue 
firme em busca do título. 
É o melhor time. Classifi-

cado, terá que se lembrar de que 
mata-mata é outro campeonato. 
Luziânia, Formosa e Brasiliense 
estão classificados também. Quem 
decepciona é o Sobradinho. 

Carioca – os quatro mostram 
equilíbrio. No Botafogo, René Si-
mões está conseguindo arrancar 
um futebol consistente de um elen-
co muito limitado. O Vasco precisa 
ganhar confiança, afinal, vem de 
um acesso complicado da Série B. 
Fla e Flu são times formados, mas 
ainda não estão confirmando o fa-
voritismo. O Voltaço é uma zebra 
em potencial. Se alguém bobear...

Paulista – os quatro grandes so-
bram em seus grupos. Pelo menos 
até as quartas não deveremos ter 
surpresas. Mogi Mirim e Ponte 
Preta correm por fora. Ano passa-
do, o Ituano comeu pelas beiradas 
e, quando perceberam, estava dan-
do a volta olímpica.

Gaúcho – de todos os estaduais, 
talvez, o gaúcho seja o que está 
mostrando o maior equilíbrio nes-
se começo: além da dupla Gre-
Nal, São José, Ypiranga, Cruzeiro, 
Brasil e Novo Hamburgo estão 
no bolo. O destaque negativo fica 
para o Grêmio. Nem Felipão está 
aguentando.

Outros – Em Minas, sem surpre-
sas, as semifinais devem ter os três 
da capital e o título não deve fugir 
das mãos de Cruzeiro e de Atlético. 
Em Goiás, sem o Vila Nova, rebai-
xado, Goiás e Atlético ainda não 
engrenaram. Dos pequenos, Itum-
biara, Anapolina e Aparecidense 
estão se candidatando a surpresas. 
Mas ainda tem muito chão. O Sport 
sobra em Pernambuco. Santa Cruz 
e Náutico estão com dificuldades 
até para se classificarem às semifi-
nais. No Ceará, o Icasa pode sur-
preender a dupla Ceará e Fortaleza, 
porque a Copa Nordeste deve pu-
xar a atenção da tradicional dupla. 
Chapecoense e Figueirense sobram 
e devem disputar o título em Santa 
Catarina. O Avaí vai lutar contra o 
rebaixamento.

Olá pessoal. 2015 começou 
com o pé direito em Bra-
sília. No último dia 28 de 

fevereiro, a capital federal ganhou 
uma marca, diríamos, surpreenden-
te. Fazendo parte do evento “Saiba 
Dizer Não”, promovido pela Igreja 
Universal, o futebol americano da 
cidade realizou a primeira partida 
na recente história do novo Estádio 
Mané Garrincha.
 As equipes do Brasília Alliga-
tors e do Brasília V8 fizeram uma 
período de demonstração. Foram 
apenas 20 minutos, mas foram 20 
minutos que valeram por toda uma 
história. Mais de 30 mil pessoas es-
tiveram no maior palco do futebol 
brasiliense acompanhando o con-
fronto.
 Pra quem acompanha o futebol 
americano aqui no DF há mais de 
cinco anos, este foi um sonho que 
se tornou realidade. Ver os olhos 
de jogadores, técnicos, imprensa 
e, principalmente, dos torcedores, 
brilhando pelas jogadas, foi algo 
que me emocionou. Tá, muita gen-
te reclamou que não foi uma par-
tida completa, mas ainda tenho a 
esperança de ver isso acontecer na 
principal praça esportiva do DF.
 Após o jogo, fui conversar com 

A experiência do futebol 
americano no Mané Garrincha

Por Rener Lopes |

os jogadores dos dois times. As re-
ações foram as mais diversas possí-
veis, mas nenhuma de tristeza. To-
dos deram o máximo de si para que 
isso acontecesse. Todos fizeram o 
possível. Todos se entregaram. To-
dos realizaram o espetáculo.
 Foi uma pena que o jogo não 
continuasse. Claro, era um evento 
da IURD, mas já valeu a pena todo 
o espaço – inclusive, cinco minutos 
a mais do que foi combinado – que 
foi liberado.
 A vitória é o que menos impor-
ta – o V8 venceu o Alligators por 
6x0 –. O que deixa marcado esse 
jogo é o fato de que o Mané Gar-
rincha, após uma partida de futsal, 
shows, futebol brasileiro, entre ou-
tros eventos, vai ganhando a cara 
de arena multiuso. Vai ganhando a 
cara da cidade.
 Quero agradecer a galera da 
Federação Brasiliense de Futebol 
Americano pelo convite, para que 
tivesse o prazer de narrar esta par-
tida. Não há reconhecimento maior 
de todo o trabalho dos últimos cin-
co anos do que esse.
 E que venham muitos jogos 
para animar a torcida brasiliense. 
Até a próxima.

No domingo retrasado, o 
texto Dilma entrou no 
jogo publicado por este 

colunista na Folha de S. Paulo, 
retratou como o governo enten-
deu o que precisa acontecer no 
futebol brasileiro. Não foi por ele, 
mas quatro dias depois a bancada 
da bola pediu regime de urgência 
para votar a lei de responsabilidade 
do esporte no Congresso, com um 
texto que não tem nada a ver com 
o que o governo prepara em forma 
de Medida Provisória.

 O texto do governo é duro. 
Oferece as condições de refinan-
ciamento para tornar o futebol bra-
sileiro mais forte, para fazer dele 
um setor da economia, que gere 
empregos e pague impostos. Mas 
impõe contrapartidas, como o limi-
te dos tempos de mandato para di-
rigentes, recebam ou não dinheiro 
público em suas entidades.

 A Medida Provisória está pron-

ta.

 O único entrave é que os de-
putados da bancada da bola estão 
doidos para votar em regime de ur-
gência um outro texto, muito mais 
brando, que não atende às reais ne-
cessidades de mudança.

 Urgência para que nada mude.

 Só que a situação do futebol 
brasileiro é grave. É urgente!

 Ontem, Oswaldo de Oliveira, 
técnico do Palmeiras deu uma aula 
no programa Fox Sports Radio Ni-
ght.

 A começar pela sua opinião 
sobre a proposta de tirar pontos 
dos clubes que atrasarem salários 
durante o Campeonato Brasileiro, 
semelhante à que já existe no Pau-
listão e não impediu clubes gran-
des, como o Santos, e pequenos, 
como o Marília, de não pagarem 
seus funcionários. “Penso que seja 
como quando se aboliu a escra-

vatura. Não foi uma medida. Pri-
meiro houve a lei do ventre livre, 
depois a lei do sexagenário, até 
chegar a abolição. É preciso haver 
um conjunto de medidas. A atual 
não mexe na raiz do problema.’’

 Oswaldo também deu uma 
aula sobre como o déficit educa-
cional do país interfere diretamen-
te no ritmo do desenvolvimento do 
futebol, num período da história 
em que o mundo todo desenvolve 
seu jogo assistindo, analisando e 
aplicando o que estuda.

 Ou o Brasil avança ou deixará 
definitivamente de ser uma potên-
cia no futebol.

É urgente!

 Por isso é urgente não deixar 
a Câmara aprovar sua urgência em 
manter tudo como está.

 É urgente fazer a Medida Pro-
visória preparada pelo governo se 
sobrepor.
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Seu Condomínio

WI FI no condomínio: uma boa ideia?
da Redação / TJDFT

Vivemos um momento his-
tórico em que a internet 
está cada vez mais presen-

te no nosso cotidiano e a vida assu-
me tantos aspectos virtuais quanto 
reais. A troca de dados é intensa e 
constante, seja para trabalhar, estu-
dar, resolver pendências burocráti-
cas, comunicar-se ou mesmo para 
se divertir. O fato é que um grande 
número de pessoas gasta parte de 
seu dia ligado à rede, seja por ne-
cessidade ou vontade. 
 Com um mundo cada vez mais 
conectado, a oferta de sinal tam-
bém aumentou e hoje já não é raro 
acessar internet livre em diversos 
tipos de estabelecimento como 
shoppings, lojas, restaurantes, clí-
nicas, salões de beleza, escolas etc. 
Os condomínios empresariais ade-
riram à tendência há mais tempo 
e os residenciais se encaminham 
para o mesmo: a disponibilização 
de internet wi fi em toda a sua ex-
tensão ou pelo menos nas áreas co-
muns.
 A novidade é empolgante e, 
caso seja proposta para os condô-
minos, deverá ter entre eles muitos 
defensores. No entanto, o síndico 
deve pesquisar e refletir bastante 
antes de se posicionar acerca do 
tema. Quais são os benefícios que 
esse investimento pode trazer? 
Quais são os contras? Que mudan-

ças estruturais precisariam ser fei-
tas para adequar o projeto? Esses 
são alguns pontos que devem ser 
ponderados antes de bater o marte-
lo. 
 Algumas empresas de telefo-
nia e internet já oferecem propos-

tas de serviço para pessoas jurídi-
cas, onde se encaixam empresas e 
condomínios. É importante se cer-
tificar de optar por uma velocidade 
alta, que seja capaz de atender a 
vários aparelhos simultaneamente. 
 Em segundo lugar, é necessá-

rio analisar a estrutura física onde 
se quer estabelecer a cobertura. O 
padrão wi fi não utiliza fios/cabos, 
a transmissão é feita por sinal de 
ondas eletromagnéticas. Assim 
sendo, para se ter acesso à inter-
net através desse meio, o usuário 

deve estar portando um dispositivo 
móvel (laptop, smartphone, tablet) 
capaz de captar o sinal. 
 Também é necessário estar no 
raio de abrangência (geralmente 
em torno de 80 metros) de um pon-
to de acesso que estará emitindo 
as ondas (tecnicamente conheci-
do por hotspot). Obstáculos como 
paredes dificultam a transmissão 
e podem prejudicar o acesso à in-
ternet. Então, quanto mais ampla 
for a área, melhor. Áreas de lazer 
e convivência são ideais. Cômodos 
fechados como academia, sala de 
vídeo, brinquedoteca, salão de fes-
tas podem necessitar de hotspots 
individuais, se houver interesse em 
cobrir também esses espaços.
 Sanadas as dúvidas técnicas, 
é preciso refletir sobre as questões 
de segurança, pois a internet aberta 
oferece alguns riscos. Sendo de uso 
coletivo, não há registro que iden-
tifique as ações de cada usuário, o 
que facilita a conduta criminosa de 
pedófilos, hackers, estelionatários, 
dentre outros. Para evitar proble-
mas, o ideal é o uso controlado da 
internet, com login e senha indi-
vidual para cada condômino (um 
código por apartamento). Dessa 
forma, é possível responsabilizar o 
provável infrator.
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Bem Estar
Envelhecimento precoce pode 

ser fruto de maus hábitos

O que se vê no corpo é, na maioria das vezes, re-
flexo de nossos hábitos. Se você preserva uma 
rotina saudável, seu corpo será saudável. Por 

outro lado, se você não cuida da alimentação, não rea-
liza atividades físicas, enfim, não mantém hábitos que 
contribuam para a saúde, sua imagem externa será um 
reflexo desse estilo de vida desregrado. O corpo huma-
no é uma máquina e como tal necessita de manutenção. 
 Uma perceptível consequência dos maus hábitos se 
manifesta no envelhecimento precoce. Além dos fatores 
já citados no início desse texto, outras pequenas manias 
podem colaborar para um mau aspecto da pele, dando-
-lhe uma aparência de mais idade do que a pessoa real-
mente tem. E que mulher ou homem deseja isso para si?
Nenhum.

Um dos principais pecados no trato consigo mesmo 
é ignorar as orelhas, o pescoço e as mãos. Essas são par-
tes do corpo que raramente recebem atenção. Em con-
trapartida, a vingança delas é denunciar a idade da pes-
soa ou pior: “aumentá-la”. A dermatologista do hospital 
Sírio Libanês, Luciana Maluf, chama a atenção para a 
prática: “Aplique sempre um hidratante e protetor solar 
no seu pescoço, nas suas orelhas e nas suas mãos para 
prevenir o envelhecimento precoce. Sua face não é a 
única coisa notável no seu aspecto”.

Esfregar os olhos, quem diria, também é um ato 
prejudicial. “Puxar, tracionar e esfregar pode escurecer 
a delicada pele à volta dos olhos”, diz a doutora Lucia-
na Maluf. As mudanças de pigmentação que vem com 

o avanço da idade, adicionam anos à sua aparência. A 
pele ao redor dos olhos é extremamente delicada e frá-
gil, e pode enrugar facilmente.

Solução: Se você não consegue parar de esfregar 
seus olhos, procure um especialista em alergias para 
diagnosticar e tratar os sintomas. E também seja gentil 
com a pele ao redor dos olhos quando aplicar a maquia-
gem, ou colocar as lentes de contato. Não esfregue a 
área com toalhas ásperas, faça movimentos delicados, 
leves batidinhas de toalha macia, depois de lavar o ros-
to. Isso ajudará a evitar problemas de pigmentação e 
envelhecimento precoce.

Até a forma como se dorme pode influenciar no 
aspecto geral da face, podendo aparentar um envelhe-
cimento. A posição fetal (de lado) para dormir pode ser 
super confortável e é bastante comum, mas é horrível 
para a sua pele. O mesmo se aplica ao dormir de bruços. 
“Pressionar sua face no travesseiro por oito horas todas 
as noites durante anos pode ‘quebrar’ o tecido da pele e 
causar rugas”, explica a doutora Luciana. 

O ideal é que se adquira o hábito de cair no sono 
de costas. “Esse simples procedimento diminui a infla-
mação ou inchaço da face e será benéfico para a sua 
pele ao longo do tempo”, acrescenta a Dra. Luciana. E 
por falar em sono, ele é fundamental para a manutenção 
do organismo e a falta dele pode provocar também o 
envelhecimento precoce. Oito horas é a duração ideal 
para o descanso, que deve ser feito preferencialmente 
no escuro.

Assessoria Condominial

Corretora de Seguros

Entidade Filantrópica

Limpeza de Caixa D’água
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Aldo Junior
Consultor Condominial 
e Diretor da JR Office
sac@jroffice.com.br

da Redação |

Estreia na OK FM 104,1 
o programa:

CHAMA O SÍNDICO!!!

A partir deste mês de feverei-
ro os ouvintes de rádio do 
Distrito Federal , em espe-

cial os síndicos e moradores em 
condomínios, passaram a ter uma 
voz no rádio. Estreou no dia 19 de 
fevereiro na rádio OK FM 104,1 o 
programa CHAMA O SINDICO, 
com uma das maiores autoridades 
no assunto “Condomínios” em 
Brasília o  Dr. Condomínio Aldo 
Junior.
 Aldo Junior  é  empresário es-
pecializado na prestação de servi-
ços de assessoria de condominial 
desde 1988, ou seja, há 26 anos 
atua no mercado de serviços con-
tábeis para condomínios.  Com 
atuação marcante e de destaque 
no Distrito Federal, o empresário 
é proprietário de uma das maiores 
referências em assessoria condo-
minial de Brasília a JR OFFICE 
ASSESSORIA CONDOMINIAL.  
Por outro lado, na mídia jornalís-
tica impressa, dirige  e comanda a 
editoria de uma outra referência, a  
Folha do Sindico uma publicação 
mensal especializada em assun-
tos condominiais, considerada por 
muitos leitores e síndicos o melhor 
jornal direcionado da região.
 Com espírito empreendedor, e 
diversificando a atuação do grupo 
empresarial comandado pelo em-
presário, opera também na área 
de eventos liderando uma grande 
equipe de colaboradores na forma-
tação da UNASINDICO, o encon-
tro de gestores condominiais do 
Distrito Federal, evento este, que 
também estreia este ano em maio, 
patrocinado e realizado por sua 
empresa a JR OFFICE ASSESSO-
RIA CONDOMINIAL.  

Com este currículo profissio-

nal, vasta experiência no assunto 
condomínio e por  ser uma co-
nhecida referência profissional na 
área, foi convidado pela Rádio OK 
FM 104,1 para um grande desafio 
profissional. Comandar um progra-
ma semanal direcionado especifi-
camente aos condomínios do DF.
 Considerando as necessidades 
e carências de informação direcio-
nada aos moradores e síndicos de 
condomínios;  entendendo ainda 
a importante da função social em 
atender as demandas levantadas 
pelos moradores e síndicos do DF, 
e  principalmente com o foco e 
visão comunitária em  prestar um 
serviço de utilidade publica a co-

munidade , finalmente após alguns 
meses de negociação e discussão 
sobre o projeto, Aldo Junior  acei-
tou o desafio de comandar o pro-
grama semanal sobre este assunto 
tão amplo e polêmico que é viver 
em condomínios.
 Já na estreia dia 19 ultimo, 
com uma audiência espetacular, o 
programa “ CHAMA O SINDICO 
!!! “ , entrou no ar tirando duvidas 
dos ouvintes ao vivo e via SMS,  
destacando matérias e assuntos 
ligados ao dia a dia da vida con-
dominial. Resultado... um sucesso 
absoluto. Agora, a atração passa 
a invadir os lares dos ouvintes da 
OK FM 104,1  todas as quartas-

-feiras de 8 horas às 9 horas, dentro
do programa OS CABEÇAS DA 
NOTICIA, comandado por Toni-
nho POP.

Apesar de ser filho de um ra-
dialista do Rio de Janeiro, o mais 
novo comunicador da OK FM 
nunca teve qualquer atuação nesta 
função anteriormente. O DR. Con-
domínio Aldo Junior (assim bati-
zado por Toninho Pop), gostou da 
nova experiência da comunicação 
radiofônica e enfatiza: “ ... no ini-
cio declinei do convite, depois fui 
convencido da enorme missão que 
tinha em minhas mãos, e acabei 
cedendo aos apelos da família, dos 
amigos e dos colaboradores. Esta 

nova empreitada em minha vida, 
me estimula ainda mais a estudar 
os condomínios e suas nuances, 
pois ainda preciso aprender muito, 
e acho sinceramente que os ouvin-
tes vão me ensinar bastante. A falta 
de tempo é meu maior problema. 
Minha prioridade sempre foi me 
dedicar exclusiva e intensamente 
as minhas empresas, que seguem 
ano a ano em franco crescimento 
no mercado, mas não posso deixar 
de colaborar com minha vivência 
de anos na área em prol da comuni-
dade condominial do DF. “ destaca 
finalmente o Dr. Condomínio Aldo 
Junior.        
 Toninho Pop Diretor da rádio 
OK FM, destaca que a contrata-
ção de Aldo Junior, irá contribuir 
muito para a qualidade da infor-
mação dirigida aos ouvintes, em 
virtude de sua larga experiência 
na área condominial,  pois o as-
sunto sempre foi objeto de duvida 
dos ouvintes, e há tempos a rádio 
pretendia  inserir na grade uma 
atração como essa. O co-
municador Toninho Pop ressalta 
ainda que, por envolver um vasto 
repertorio de situações vividas nos 
condomínios, não faltará pauta ao 
programa. Além das situações co-
muns que envolvem  brigas entre 
vizinhos, regras de convivência, 
interesses pessoais dos moradores  
e muitas curiosidades,  o programa 
com este “ tempero delicioso” , 
sem duvida terá vida longa e muita 
diversidade de conteúdo. “ ... fiz o 
convite com a certeza do sucesso 
do projeto, porque acho que ele ( 
Aldo Junior), está muito preparado 
para este desafio, que é nosso, meu 
e dele.”, finaliza Toninho Pop. 

Bororó, Dr. Condomínio Aldo Junior, Toninho Pop e Terrinha
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Jurisprudência
Decisões dos Tribunais em matérias sobre questões de condomínios

TJ-RS - Apelação Cível AC 
586053639 RS (TJ-RS)

Data de publicação: 09/12/1986

Ementa: PRESTACAO DE CON-
TAS. O SINDICO DE CONDO-
MÍNIO QUE, DESTITUIDO, 
JA A FEZ AO SEU SUCESSOR, 
QUE POR SUA VEZ AS SUB-
METEU A APROVACAO DE AS-
SEMBLEIA DE CONDOMINOS, 
NAO ESTA MAIS OBRIGADO A 
DA-LAS EM JUÍZO. SENTEN-
CA CONFIRMADA. (Apelação 
Cível Nº 586053639, Sexta Câma-
ra Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Adroaldo Furtado Fabrí-
cio, Julgado em 09/12/1986)

Encontrado em: Sexta Câmara Cí-
vel Diário da Justiça do dia PRES-
TACAO DECONTAS. CONDO-
MÍNIO. SINDICO. - CONTAS... 
APROVADAS PELA ASSEM-
BLEIA DE CONDOMINOS. 
- CONTAS JA PRESTADAS
ATRAVES DE BALANCO AO
SUCESSOR. EFEITOS

TJ-MG - Apelação Cível AC 
10701120450948001 MG (TJ-

-MG)

Data de publicação: 21/02/2014

Ementa: AÇÃO DE PRESTA-
ÇÃO DE CONTAS - PRIMEIRA 
FASE - CONDOMÍNIO -SINDÍ-
CO - CONTAS REJEITADAS EM 
ASSEMBLÉIA - DEVER LEGAL 
- MANUTENÇÃO DA SENTEN-
ÇA. Ao síndico cabe promover a
prestação de contasde sua gestão,
obrigação ex lege, por ser adminis-
trador de coisa comum. Recurso
não provido.

TJ-RS - Apelação Cível AC 
583050075 RS (TJ-RS)

Data de publicação: 27/03/1984

Ementa: PRESTACAO DE CON-
TAS. O SINDICO DE CON-
DOMÍNIO EM EDIFICACOES 
DEVE CONTAS AOS CONDO-
MINOS E A ASSEMBLEIA DE 
CONDOMINOS, AO TERMINO 
DE SUA GESTAO. AS CONTAS 
DEVEM SER PRESTADAS EM 
FORMA MERCANTIL. (Apela-
ção Cível Nº 583050075, Primeira 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Athos Gusmão 
Carneiro, Julgado em 27/03/1984)

Encontrado em: Primeira Câma-
ra Cível Diário da Justiça do dia 
PRESTACAO DECONTAS. - 
OBRIGATORIEDADE. - FOR-
MA... MERCANTIL. - CONDO-
MÍNIO.SINDICO. Apelação Cível 
AC 583050075 RS (TJ-RS) Athos 
Gusmão Carneiro

TJ-SP - Inteiro Teor. Apelação: 

APL 92246543620088260000 SP 
9224654-36.2008.8.26.0000

Data de publicação: 01/08/2013

Decisão: : “Prestação de contas - 
Primeira fase -Procedência - Direi-
to docondomínio de exigir as con-
tas da ex.../04/2012) “A obrigação 
à prestação decontas pelo síndico 
ao condomínio encontrava-se pre-
vista no art. 22... n. 5.084Condo-
mínio edilício. Responsabilidade 
ressarcitória do síndico. Irregulari-
dades nascontas...

TJ-SP - Inteiro Teor. Apelação: 
APL 1064996720078260000 SP 

0106499-67.2007.8.26.0000

Data de publicação: 24/04/2013

Decisão: JUDICIÁRIO TRIBU-
NAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE SÃO PAULOPRESTAÇÃO 
DE CONTAS Pretensão do con-
domínio.../11/2012) Condomínio. 
Ação de prestação de contas pro-
movida por condomínio contra o 
síndico (1ª fase).Contas que não.... 
04/11/2009) ADMINISTRAÇÃO 
DE CONDOMÍNIO PRESTA-
ÇÃODE CONTAS - LIVROS E 
DOCUMENTOS EM POSSE...

TJ-SP - Apelação APL 
02240326720098260100 SP 

0224032-67.2009.8.26.0100 (TJ-
-SP)

Data de publicação: 23/04/2013

Ementa: Prestação de contas - 
Contrato de prestação de serviços 
de administração de condomínio - 
Contas já prestadas pela ré, admi-
nistradora, por ocasião da resilição 
do contrato, após a eleição de novo 
sindico em março de 2006, seguida 
da entrega de todos os documen-
tos ao condomínio e das pastas de 
prestação decontas - Falta de prova 
de que as contas não foram pres-
tadas pelo sindico, aprovadas ou 
reprovadas no periodo em questão 
- Pretensão do autor que cogita de
possível supressão ou subtração de
documentos - Inadequação - Pre-
tensão inexequivel, sem documen-
tos em poder da ré - Pretensão, em
tese, de ressarcimento ou de repa-
ração civil - Dever do sindico de
prestar contas, e não de preposto
ou mandatário por ele escolhido -
Relação direta entre o sindico e o
condomínio - Relação entre o con-
domínio e a administradora apenas
indireta - Falta de interesse pro-
cessual, na modalidade adequação
- Processo extinto, sem resolução
de mérito, com a inversão dos en-
cargos de sucumbência - Recurso
provido - Voto vencido.

TJ-ES - Apelação Civel AC 
35980243089 ES 035980243089 

(TJ-ES)

Data de publicação: 13/02/2001

Ementa: APELACAO CIVEL 
AÇÃO DE PRESTACAO DE 
CONTAS - CONDOMÍNIO- SIN-
DICA - COMPROVACAO - DO-
CUMENTAL -INEXIS TENCIA 
- OBRIGACAO - RECURSO
IMPROVIDO. 1) VE-SE DOS
AUTOS QUE A APELANTE SE
EXIME DE INSTRUIR OS BA-
LANCE- TES, ACOMPANHA-
DOS DOS DOCUMENTOS JUS-
TIFICADORES DOS VA- LORES
APONTADOS, RELATIVOS AO
PERIODO EM FUNCIONOU
COMO SINDICA DO CON-
DOMÍNIO/APELADO, SOB A 
ALEGACAO DE QUE NAO FOI
EXIGIDO EM ASSEMBLEIA,
O QUE E INJUSTIFICAVEL.O
APELADO, POR SUA VEZ, SE
NEGA A ACEITAR OS VALO-
RES CAL- CULADOS PELA 
APELANTE, EIS QUE DESA-
COMPANHADOS DE QUAL- 
QUER COMPROVACAO DO-
CUMENTAL. 2) LOGO, AGIU
COM ACERTO O MM. JUIZ “A 
QUO” AO CONDENAR A APE-
LANTE A PRESTACAO DAS
REFERIDAS CONTASCONDO-
MINIAIS. 3) RECURSO IMPRO-
VIDO.

TJ-ES - Apelacao Civel AC 
35980243089 ES 35980243089 

(TJ-ES)

Data de publicação: 13/02/2001

Ementa: APELACAO CIVEL 
AÇÃO DE PRESTACAO DE 
CONTAS - CONDOMÍNIO- SIN-
DICA - COMPROVACAO - DO-
CUMENTAL -INEXIS TENCIA 
- OBRIGACAO - RECURSO
IMPROVIDO. 1) VE-SE DOS
AUTOS QUE A APELANTE
SE EXIME DE INSTRUIR OS
BALANCE- TES, ACOMPA-
NHADOS DOS DOCUMEN-
TOS JUSTIFICADORES DOS
VA- LORES APONTADOS, RE-
LATIVOS AO PERIODO EM
FUNCIONOU COMO SINDICA 
DO CONDOMÍNIO⁄APELADO,
SOB A ALEGACAO DE QUE
NAO FOI EXIGIDO EM
ASSEMBLEIA, O QUE E
INJUSTIFICAVEL.O APELA-
DO, POR SUA VEZ, SE NEGA A 
ACEITAR OS VALORES CAL- 
CULADOS PELA APELANTE,
EIS QUE DESACOMPANHA-
DOS DE QUAL- QUER COM-
PROVACAO DOCUMENTAL.
2) LOGO, AGIU COM ACER-
TO O MM. JUIZ “A QUO” AO
CONDENAR A APELANTE A 
PRESTACAO DAS REFERIDAS
CONTASCONDOMINIAIS. 3)
RECURSO IMPROVIDO.

Vigias de rua poderão ter 
a profissão regulamen-
tada. O senador José 

Medeiros (PPS-MT) apresentou 
na terça-feira (3) projeto que be-
neficia cerca de 1,5 milhão de 
profissionais que exercem, de-
sarmados, a guarda de condomí-
nios ou ruas e o patrulhamento, 
a pé ou motorizado, de imóveis 
residenciais ou comerciais (PLS 
12/2015).
 Geralmente os vigias au-
tônomos são pagos pelos pro-
prietários ou moradores da 
área abrangida pela vigilância. 
A intenção de Medeiros é tirar 
da informalidade os vigias não 
vinculados a empresas de se-
gurança patrimonial, comercial 
ou bancária. Com o emprego 
formal, todos os vigias estarão 
abrangidos pela legislação tra-
balhista e previdenciária.
 De acordo com a proposta, 
eles precisarão ter mais de 18 
anos, residência fixa, cadastro 
e registro em órgão oficial de 
segurança pública, treinamento 
específico em curso de habi-
litação em segurança privada, 

escolaridade correspondente ao 
ensino fundamental e aptidão 
física e psicológica atestada por 
instituição credenciada pelos ór-
gãos de segurança pública.
 Outras exigências serão: 
não ter antecedentes criminais, 
estar em dia com as obrigações 
militares e eleitorais e não ser 
funcionário de órgão de segu-
rança pública, como a polícia, 
por exemplo.
 Ao justificar sua proposta, 
José Medeiros disse que é pre-
ciso “organizar e valorizar essa 
classe de trabalhadores tão útil 
e operosa, já que a procura por 
esse tipo de serviço cresce cada 
vez mais, expressão do alto ní-
vel de insegurança verificado 
principalmente nos grandes cen-
tros urbanos”.
 O projeto terá votação em 
caráter terminativo na Comis-
são de Assuntos Sociais (CAS). 
Caso seja aprovado sem recurso 
para ser analisado no Plenário, 
seguirá para a Câmara dos De-
putados.
Fonte: Senado

Vigias de 
condomínios e ruas 
podem ter profissão 

regulamentada

Senador José Medeiros
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Matéria Capa Evento Social
Multa: Uma 

penalidade necessária

Aconteceu no 
Condomínio Unique

A rotina de um condomínio 
é regida por regras e todos 
os que decidem vivem nele 

estão submetidos a elas. As infra-
ções podem sofrer penalidades que 
vão de uma simples advertência a 
uma ação judicial. Um desvio que 
se encontra em um meio termo de 
gravidade pode ser punido com o 
pagamento de uma taxa que com-
pense até certo ponto o “prejuízo” 
cometido ao coletivo, como forma 
de inibir a reincidência do fato.
 Esse é o princípio da multa: 
mais que uma penalidade, ela tem 
um objetivo pedagógico, o de edu-
car o condômino e conduzi-lo à 
obediência das regras. Nesse con-
texto, podemos dizer então que as 
multas são um “mal necessário” 
para a preservação da harmonia so-
cial e financeira do condomínio. 
 Segundo o Artigo 1.336 do Có-
digo Civil Brasileiro, o condômino 
que não cumprir qualquer dos de-
veres estabelecidos nos incisos II a 
IV – que tratam da segurança, das 
obrigações enquanto condômino 
e da tranquilidade dos moradores 
–, “pagará a multa prevista no ato 
constitutivo ou na convenção, não 
podendo ela ser superior a cinco 
vezes o valor de suas contribuições 
mensais, independentemente das 
perdas e danos que se apurarem”.
 No entanto outro aspecto im-
portante está descrito no artigo se-
guinte (1.337): “O condômino ou 
possuidor que, por seu reiterado 
comportamento antissocial, gerar 
incompatibilidade de convivência 
com os demais condôminos ou 
possuidores, poderá ser constran-
gido a pagar multa corresponden-

te ao décuplo [10 vezes] do valor 
atribuído à contribuição para as 
despesas condominiais, até ulterior 
deliberação da assembleia.”
 Na hora de aplicar multas, cabe 
ao síndico exercitar o bom senso. 
Antes de multar ou advertir pela 
primeira vez, vale uma boa con-
versa com o condômino infrator, 
chamando-lhe a atenção para o que 
está expresso no Regimento Inter-
no e fazer um apelo para o cumpri-
mento. Outro aspecto é ter certeza 
da infração, isto porque, muitas 
vezes, a informação pode chegar 
distorcida aos ouvidos do síndico 
– para tanto vale, novamente, o di-
álogo aliado à observação.

Se não existem provas físicas, 
a exemplo de fotos e filmagens ou 
testemunhas, o melhor é repensar 
a punição. Se a situação for mais 
séria, pode-se reunir o Conselho, 
para que o morador apresente sua 

O evento foi realizado no 
charmoso Espaço Gourmet 
do Condomínio Unique no 

sudoeste, e contou com a participa-
ção de 31 pagantes, todos morado-
res ou convidados dos moradores 
do residencial. A primeira parte 
consistiu na apresentação de uma 
pequena palestra sobre a Argentina 
vitivinícola e suas principais regi-
ões produtoras, com detalhes sobre 
clima, altitude, solo e etc. Também 
foram apresentadas as principais 
características da Malbec de acor-
do com sua procedência.
 O objetivo do encontro, além 
da degustação de vinhos, foi ar-versão do fato, afinal, todos têm 

direito à defesa. É importante res-
saltar o princípio da isonomia: to-
dos devem ser tratados como igual, 
inclusive o síndico. Em nenhuma 
circunstância, pode ser aplicada 
uma postura para um e outra para 
outro. 

As transgressões mais comuns:
• Atraso no pagamento de taxa
condominial
• Barulho e incômodo à vizi-
nhança
• Problemas com vagas de gara-
gem (Ex: estacionar na vaga de
outra pessoa ou acumular entu-
lhos na vaga)
• Danos a bens da edificação
(cadeiras e mesas do salão de
festas, playground, elevadores)
• Crianças brincando em local
inapropriad

recadar fundos para a Sociedade 
Humanitária Brasileira. A entidade 
não-governamental, não tem sem 
fins lucrativos,e foi fundada em 
julho de 1998, com a finalidade de 
promover a defesa e a proteção dos 
animais. O trabalho é voluntário e 
seus integrantes não recebem ne-
nhuma remuneração. O seu funcio-
namento depende da participação 
de diversos agentes. A instituição 
sobrevive graças aos recursos fi-
nanceiros provenientes das contri-
buições eventuais ou periódicas de 
seus doadores, da venda em feiras 
e eventos de artigos do Bazar e de 
Rifas. Mais informações no site 
www.shb.org.br

Momento de aprendizagem e integração entre os participantes
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Meio Ambiente
Dia Mundial da Água alerta 

para o uso racional desse bem

Placas engraçadas encontradas na WEB...
Divirtam-se!

A data 22 de Março de cada 
ano foi escolhida pela Or-
ganização das Nações Uni-

das (ONU) para ser o Dia Mundial 
das Águas. Nesse ano em que o 
país enfrenta a maior crise hídrica 
das últimas décadas, a data espe-
cial servirá para reforçar o alerta 
contra o desperdício e sensibilizar 
as pessoas para um uso mais ra-
cional desse bem indispensável à 
vida. 
 Uma avaliação internacional 
também da ONU revelou que, se o 
desperdício continuar da maneira 
como está, 5,5 bilhões de pessoas 
poderão não ter acesso a água lim-
pa em 2025. E, em 2050, apenas 
um quarto da população mundial 
vai dispor de água para satisfazer 
as suas necessidades básicas.
 Apesar de ocupar uma posição 
privilegiada em relação a recursos 
hídricos e ser possuidor de 12% de 
toda a água doce do planeta, o Bra-
sil enfrenta hoje uma séria crise de 
abastecimento em várias regiões, 
colocando em cheque também a 
produção de energia hidrelétrica. 
Isso significa que, além de econo-
mizar água, é necessário também 
usar a energia elétrica com consci-
ência. 
 Diversos estados estão com a 
distribuição de água limitada, mas 
foi São Paulo que ganhou maior 
espaço nos noticiários nos últimos 
meses, por ser populoso e o centro 
econômico do país. Muitos condo-
mínios modificaram sua dinâmica 
para fazer melhor uso da água. Os 
condôminos estão sentindo a pró-
pria rotina ser afetada, porém, via 
de regra, há um entendimento geral 
da importância e necessidade de se 

tomarem tais medidas.
 A estudante Elze Rodrigues, 
moradora de um residencial nos 
Campos Elíseos, apoia as medidas 
adotadas em seu prédio. “As loca-
ções da churrasqueira e do salão de 
festas estão suspensas até segunda 
ordem. Sempre que se faz uma la-
vagem da área comum ou garagem, 
é explicada a origem da água (da 
mina). Além disso, há avisos com 
recomendações para economizar 
água, alertando para o consumo 
máximo que o condomínio pode 
ter”, relata. 
 A crise hídrica aumentou a 
procura em busca de instalação de 
sistema de reuso de água da chuva, 
daquela oriunda de máquinas de la-
var ou mesmo da água que escapa 
dos aparelhos de ar condicionado, 
por exemplo. Com um projeto hi-
dráulico adequado, é possível reco-
lher essa água que – apesar de não 
servir mais para o consumo huma-
no – pode ser utilizada em outras 
atividades.

 De acordo com a NBR 
13969/97 da ABNT, “no caso do 
esgoto de origem essencialmente 
doméstica ou com características 
similares, o esgoto tratado deve ser 
reutilizado para fins que exigem 
qualidade de água não potável, mas 
sanitariamente segura, tais como 
irrigação dos jardins, lavagem dos 
pios e dos veículos automotivos, 
na descarga dos vasos sanitários, 
dentre outros”.
 Além do reuso de água, outras 
medidas podem ser observadas: 
restringir o uso das áreas de lazer a 
apenas um ou dois dias na semana; 
vistoriar torneiras, bombas d’água 
e encanamentos para detectar e 
exterminar possíveis vazamen-
tos; diminuir a pressão de vazão 
da água que chega às torneiras e, 
se possível, trocar as torneiras das 
áreas comuns pelos exemplares 
nos quais se empurra a válvula que 
libera água por alguns segundos 
ou as de sensor (onde a água só é 
liberada enquanto a mão está em-
baixo). 
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Entrevista Especial
Acreditem, Zico já foi 

síndico!!!

Esteve em Brasília neste ulti-
mo fim de semana dia 27/02 
o maior ídolo da torcida do

flamengo, e porque não dizer um 
dos maiores jogadores de futebol 
de todos os tempos, o Galinho de 
Quintino e ídolo de todas as torci-
das ZICO.
 Com o objetivo de participar 
de uma palestra motivacional no II 
Encontro de Franquias do DF pro-
movido pelo SEBRAE-DF, Zico 
se apresentou sua palestra intera-
tiva para aproximadamente 900 
pessoas que ouviam atentamente o 
ídolo. 
 Na manhã do mesmo dia, Zico 
recebeu a Folha do Sindico para 
uma entrevista exclusiva. Na con-
versa, fez uma confissão: “ Aldo 
você sabia que já fui sindico, acre-
dite!.” – sorrindo bastante. Surpre-
so e Editor da Folha do Sindico 
Aldo Junior, aprofundou o tema. 
Diante da afirmativa surpreenden-
te do ídolo, o objetivo da entrevista 
que seria inicialmente falar sobre 
futebol, tomou outro rumo, e pas-
sou-se  a falar sobre condomínio.
  Muito descontraído Zico disse 
a Folha do Sindico que já foi sin-
dico de um condomínio no Rio de 
Janeiro há muitos anos atrás. Ima-
ginando esta situação na pratica, 
considerando todas as nuances de 
circundam um sindico,  como se-

ria um condômino reclamar com 
um ícone deste tamanho de reper-
cussão global sobre barulhos de 
vizinhos, festas, som alto e outras 
situações, no mínimo inusitada.
 Pois é, perguntamos ao ídolo 
como foi esta experiência na práti-
ca. Com muita simplicidade, Zico 
nos contou que, na verdade ele foi 
sindico de um condomínio onde 
ele era o único morador e proprie-
tário e sem vizinhos. “ ...o condo-
mínio era onde tinha minha casa, e 
eu só mandava mesmo no porteiro.  
– risos.“

Bom humor e simplicidade são
características marcantes deste ci-
dadão brasileiro diferenciado. Ao 
final, agradeceu o interesse na en-

trevista e se colocou á disposição 
para novos encontros,  e de rea-
lizar  um evento exclusivo para a 
Folha do Sindico em breve.
 Na palestra do II Encontro do 
SEBRAE-DF,  Zico comparou sua 
atividade de jogador de futebol a 
gestão empresarial e disse: “ ... 
Nós temos que vestir a camisa do 
nosso clube, da nossa Empresa. É 
isso que nos dá bons resultados. 
No meu caso, a torcida do Flamen-
go não queria só resultado, queria 
raça, determinação e paixão. Que-
ria o meu melhor. Ela era meu 
cliente, e eu tinha que dar o meu 
melhor.”, afirmou Zico encerrando 
o evento.

da Redação |

Zico e Aldo Junior
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Comercialização ou doação do 
lixo reciclado?

Repeteco

Dicas
Garagem é para veículos

 Com um espaço cada vez 
mais limitado e concorrido nas 
cidades, as vagas de garagem 
vêm se tornando verdadeiros 
artigos de luxo. Por serem tão 
disputadas, elas terminam sen-
do também um dos maiores mo-
tivos de conflitos em condomí-
nios. Isso acontece geralmente 
quando as vagas são rotativas, 
ou seja, não há vagas suficien-
tes para todos os interessados e 
a ocupação se dá por quem che-
gar primeiro. 

 Outro problema com que 
os síndicos têm de lidar é com 
o armazenamento de materiais
nas vagas. Muitas pessoas usam
suas vagas como depósito e isso
não é permitido, fato que faz

iniciar a polêmica. O síndico tem 
autoridade para ordenar o recolhi-
mento dos objetos. 

O artigo 1314 do Código Civil, ao 
tratar dos direitos e deveres dos 
condôminos, prevê que “cada con-
dômino pode usar da coisa con-
forme sua destinação, sobre ela 
exercer todos os direitos compatí-
veis com a indivisão, reivindicá-la 
de terceiro, defender a sua posse 
e alhear a respectiva parte ideal, 
ou gravá-la”. A destinação da ga-
ragem é abrigar veículos (carros, 
motos, bicicletas). 

Tinta na medida certa

 Quase sempre o valor final 
de uma obra supera o orçamento 
inicial. Um dos motivos para isso 

acontecer é o desperdício e como 
ninguém tem interesse em gastar 
dinheiro à toa, é preciso se pro-
gramar bem para o que vai ser de 
fato usado. Um produto que comu-
mente sobra é a tinta, mas fazendo 
um cálculo prévio é possível saber 
aproximadamente quanto será ne-
cessário para se fazer a pintura. 

O primeiro passo é medir o com-
primento da parede e multiplicar 
pela altura do pé direito (distância 
do chão ao teto). Depois disso, 
multiplica-se o valor por três, que 
é o número médio de demãos a 
serem aplicadas. As latas de tintas 

costumam indicar a área que co-
brem, portanto é importante tam-
bém observar o que diz o fabrican-
te. Outra dica é testar a tinta em 
uma área menor antes de comprar 
em grande quantidade, pois em al-
guns casos o efeito é diferente do 
catálogo. O trabalho ser realizado 
por um profissional experiente e 
de confiança é fundamental para o 
sucesso da tarefa.

Torneiras econômicas

A crise hídrica é o assunto do mo-
mento e todas as maneiras possí-
veis de se economizar água são 
bem vindas. Se o edifício trocar 
todas as torneiras por aquelas com 
sensores de funcionamento auto-
mático, que só abrem quando as 

mãos se aproximam delas, ou 
pelas torneiras acionadas por 
botão de pressão (que liberam 
o fluxo de água por poucos se-
gundos e evitam o pinga-pinga)
a economia de água pode che-
gar a 40%. Se 20 edifícios to-
marem a mesma medida, em
cinco anos serão poupados 470
milhões de litros de água, o su-
ficiente para abastecer sete mil
pessoas em um ano.

Uma alternativa barata para 
economizar é usar arejadores 
nas torneiras dos banheiros e 
das cozinhas. Eles misturam 
água e ar, efeito que dá a sen-
sação de maior volume. Dessa 
forma é possível reduzir o con-
sumo de água nas residências 
entre 40% e 50% na vazão de 
água.

Por Andréa Mattos |

Todos os dias, milhares de 
homens e mulheres peram-
bulam pelas cidades à pro-

cura de material reciclado, pois 
com este trabalho, eles garantem o 
sustento de suas famílias. Os con-
domínios são visitados por estes 
catadores, que espontaneamente 
doam papeis e latas. Outros con-
domínios preferem comercializar. 
Qual o melhor destino dado ao 
lixo reciclado? Os condomínios e 
síndicos devem ter em mente da 
importância social que estas co-
munidades têm ao seu redor, antes 
de decidir qual o destino que será 
dado ao lixo.
 Mas, seja a comercialização ou 
doação do lixo reciclável produzi-
do pelo condomínio, é necessário 
se inteirar sobre as características 
do prédio – como o espaço físico e 
as rotinas de limpeza. Definir que 
destino o material reciclável toma-
rá, depois de selecionado, é a se-
gunda parte do processo. Seja qual 
for a decisão, o mais sensato é pro-
curar conhecer bem o mercado de 
recicláveis, é preciso pesquisar os 
valores antes, porque os preços de 
vendas são baixos. Se for assim, 
pode ser frustrante. As pessoas 
acham que o dinheiro é proporcio-
nal à quantidade. Se o condomínio 
optar pela doação, elas podem ser 
encaminhadas para associação que 
vendem ou reaproveitam o mate-
rial. Com a doação, estimula-se a 
educação ambiental, diminuindo 
os lixões e melhorando a qualida-
de de vida.

RECICLAR NÃO 
ENVOLVE GASTOS

 Normalmente, muitos condo-
mínios tem uma enorme vontade 
de participar do processo de coleta 
e reciclagem do lixo porque estão 
preocupados com a questão do 
lixo, mas não sabem que é tão fácil 
assim. Tem gente que acha que im-
plantar coleta seletiva é comprar 
lixeiras coloridas. Só depois de 
amontoarem recicláveis, desorde-
nadamente, é que descobrem que 
têm de organizar um lugar e juntar 
uma quantidade muito grande para 
que alguém venha recolher.

Os condomínios devem gastar 
o mínimo possível, tentar equili-
brar a quantidade de trabalho dos
funcionários e facilitar a partici-
pação do condômino. Antes de
começar a coleta seletiva no con-
domínio, é indispensável conhecer
bem o lixo “produzido”no local.

 Alguns condomínios em todo 
Brasil, preocupados com a ques-
tão ambiental, já encamparam a 
idéia da reciclagem e introduzi-
ram um programa de coleta sele-
tiva. Neste movimento, crianças e 
adolescentes se mobilizaram para 
recolher latinhas de alumínio (cer-
veja e refrigerante). Na verdade, 
há dois tipos de coleta no prédio: 
a espontânea e a programada. Na 
espontânea, cada morador leva seu 
material à garagem e o deposita na 
lata. Na programada, os funcioná-
rios recolhem os saquinhos com 
material reciclável, que é deixa-
do pelos condôminos ao lado do 
latão de lixo, em cada andar. Mas 
para passar da intenção `a pratica e 
evitar problemas provocados pela 
falta de informação, os condomí-
nios podem ter a disposição varias 
organizações e instituições que 
prestam orientação, gratuitamente, 
sobre a implantação da coleta sele-
tiva de lixo.

DICA RÁPIDA

• Toda embalagem reciclável,
antes de ser jogada no lixo sele-
tivo, devem ser lavada para não
atrair insetos, nem ficar com chei-
ro forte, enquanto estiver armaze-
nada no prédio;
• Para tirar o grosso da sujeira
das embalagens que serão desti-
nadas á coleta seletiva, aproveite
a água servida da pia da cozinha.
Isso também faz parte do compor-
tamento ecológico, porque a água
é recurso cada vez mais escasso;
• A compra de lixeiras especiais
‘e indispensável, na garagem ou
espaços livres debaixo da escadas,
é suficiente para armazenar o ma-
terial reciclável do prédio;
• Os restos de alimento também
podem ser reciclados. Com poucos
recursos é possível transformá-los
em adubo;
• Não jogue as baterias dos ce-
lular no lixo comum. As empresas
produtoras já estão se responsabi-
lizando pelo recolhimento;
• As pilhas usadas, embora te-
nham substancias tóxicas, infeliz-
mente ainda não tem um destino
adequado. Por enquanto, tem de
acumulá-las para não haver conta-
minação;
• Não separe o lixo sem ter pla-
nejado primeiro para onde mandar.

* A autora é jornalista e colabora-
dora da Folha do Sindico
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8 de março:
Dia da Mulher

A paixão pela sindicância 
passa de mãe para filha

Especial Momento EuChef

Salmão ao molho 
de maracujá

O salmão é um ingrediente bem 
versátil: cru, é o carro chefe da culi-
nária japonesa; e assado, é um prato 
que combina com diversos sabo-
res e temperos. Que tal aproveitar 
o verão e fazer um salmão assado
que leva também o frescor do ma-
racujá?

Ingredientes:
- 500g de salmão em postas

- 1 colher (chá) de sal

- ½ colher (chá) de pimenta do rei-
no branca

- ½ colher (chá) de suco de mara-
cujá

- alho a gosto

Molho:
- 1 xícara (chá) de suco de mara-

cujá

- 1 xícara (chá) de água

- 1 colher (sopa) de amido de milho

- ½ xícara (chá) de açúcar

/euchefdf
(61)8192-0892

@euchef

Por Fábio Marques |

Para mais receitas e dicas 
siga-nos

Modo de preparo:
 Tempere o salmão com o sal, o 
alho, a pimenta e o suco de maracu-
já.

 Envolva as postas temperadas 
separadamente em folhas de papel

alumínio. Coloque as postas em um 
refratário e coloque no forno, pré

aquecido em 200 graus. Deixe o 
peixe assando entre 20 e 25 minu-
tos. 

 Enquanto isso, prepare o mo-
lho: em uma vasilha, misture a 
água, o suco de maracujá,  o açúcar 
e o amido de milho. Leve a mistu-
ra ao forno de microondas por sete 
minutos.

 Depois que o peixe estiver as-
sado, retire o papel alumínio e sirva 
em um prato, cobrindo todo o pei-
xe com o molho de maracujá. Você 
pode decorar o prato com folhas 
verdes e legumes.

Ela se desdobra em várias 
para dar conta de todas as 
atividades do dia: trabalhar, 

cuidar da casa, dar atenção à fa-
mília e... administrar o condomí-
nio. Sim, cresce cada vez mais o 
número de mulheres que assumem 
o desafio de ser síndica. Muitas
vezes, essa responsabilidade ex-
tra vem a se acumular com várias
outras que ela já tem de desempe-
nhar e aí é preciso muito jogo de
cintura para fazer dar certo.

A psicóloga familiar Gerusa 
Carmen, 57 anos, reflete sobre 
o papel da mulher na sociedade
atual. “Nossas gerações passadas 
lutaram muito para dar às mu-
lheres um nível de equidade com 
o homem, seja dentro de casa ou
fora. E assim elas estão progres-
sivamente conquistando seu espa-
ço, chegando a ocupar cargos que 
eram tradicionalmente masculinos 
como militar, motorista e, inclu-
sive, síndica de condomínio. Isso 
hoje não é grande novidade, mas 
um dia já foi”, comenta.
 A própria Gerusa é um exem-
plo do tema abordado: a psicóloga 
mora no mesmo condomínio resi-
dencial em São Paulo há 24 anos 
e já foi responsável pela adminis-
tração dele por algumas gestões. 
Apesar do tempo limitado, ela 
sempre procurou estar reciclando 
seus conhecimentos e pagou do 
próprio bolso um curso de síndi-
ca no qual eram ministradas aulas 
diversas, de legislação à manuten-

ção predial.
 “Já exerci cinco mandatos de 
síndica e outras tantas vezes fiz 
parte do conselho fiscal. Eu sem-
pre tive uma rotina muito corrida 
para cuidar dos meus filhos e tam-
bém trabalhar fora de casa, porém 
sempre gostei de me envolver 
com as questões do condomínio, 
porque esse é um patrimônio que 
também é meu. Então acho que eu, 
como dona, tenho responsabilida-
des”, afirma. 
 Apesar de estar aposentada e 
hoje ter mais tempo livre, Gerusa 
diz que não pretende mais ser sín-
dica, por apresentar problemas de 
saúde que limitam sua locomoção. 
A missão foi assumida pela filha 
Betânia, de 25 anos, que neste ano 
de 2015 iniciou o primeiro manda-

to. A mãe transmite à filha os co-
nhecimentos adquiridos ao longo 
dos anos. 
 “Na última eleição ela es-
pontaneamente colocou o nome 
à disposição e ganhou. Eu nunca 
influenciei nisso, foi uma decisão 
dela, talvez por ter acompanhado 
meus mandatos de perto. Mesmo 
sendo jovem, minha filha é muito 
respeitada pelos outros morado-
res, pois ela praticamente cresceu 
nesse condomínio, é bacharela em 
Direito e também demonstra muita 
diplomacia para o diálogo. Então 
acho que une a vontade de fazer 
um bom trabalho por um patrimô-
nio que também é dela e a compe-
tência de quem conhece os cami-
nhos a serem seguidos”, conclui, 
orgulhosa, Gerusa. 

“Contrate o Chef e 
experimente deliciosos pratos”




