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Mais um janeiro chegou! 
Passada a euforia de 
confraternizações de fi-

nal de ano, é hora de deixar baixar 
a poeira e se organizar para mais 
um ciclo que se inicia. Janeiro é 
também um mês que a maioria das 
pessoas escolhe para tirar férias. 
Com isso, alguns condomínios 
tendem a se esvaziar um pouco e 
outros, ao contrário, encher atipi-
camente. Tudo depende da loca-
lização do prédio e rotina de seus 
moradores.
 Por ser verão, muita gente via-
ja para aproveitar o mês em outras 
cidades. Apesar da distância, o 
condômino continua a ter respon-
sabilidades com o imóvel que com-
partilha. Nesta edição falaremos da 
situação específica em relação aos 
animais de estimação. Infelizmen-
te, muitas pessoas os abandonam 
neste período. O síndico deve estar 
ciente dos procedimentos legais a 
serem tomados caso venha a en-
frentar algo desse tipo.
 Outro fator a ser observado no 
período em que os proprietário se 
ausentam é a segurança. Mesmo 
dentro de um patrimônio coletivo, 
como um condomínio (vertical ou 
horizontal), as unidades não estão 
imunes a ações criminosas. Algu-
mas medidas simples podem ser 
tomadas para evitarem depreda-
ções, furtos ou até mesmo invasões 
enquanto os moradores estão fora 
de casa.
 O fluxo de pessoas em janeiro 
depende da rotina dos condômi-
nos. Sempre há aqueles que não 
tiram férias, ou simplesmente não 
viajam. Para esses condomínios, o 
cotidiano permanece quase igual... 

Sim, o “quase” é porque, caso exis-
tam crianças no prédio, tudo muda. 
Janeiro é mês de férias escolares, o 
que significa que todas elas estarão 
sem obrigações a cumprir, livres 
para passar o dia inteiro brincando.
 O lazer é totalmente saudável, 
desde que seja monitorado por um 
adulto. Crianças sozinhas podem 
prejudicar a si mesmas e também 
trazer danos à estrutura e funciona-
mento do condomínio. A comodi-
dade de saber que os filhos estão 
brincando em locais conhecidos, 
entre pessoas conhecidas, é um dos 
fatores que atraem as pessoas para 
um condomínio. Assim sendo, é 
interessante estar atento às ativida-
des dos pequenos nesse mês. 
 Fugindo dos assuntos sérios, 
pare para pensar se não está na 
hora de dar uma renovada no visu-
al do seu lar. Sua casa é o seu refú-
gio, o lugar de descanso, de reunir 
a família e os amigos. Portanto, 
merece ser tratada com zelo. Que 
tal mudar a “cara” dela neste mês? 
Ano novo, vida nova, casa nova! 
Nossa matéria traz as tendências de 
cores para este ano. Confira dicas 
de decoração para entrar em 2013 
com o pé direito sem gastar uma 
fortuna. 
 Mais um ano começou e o 
Folha do Síndico aproveita para 
renovar o seu compromisso com 
os nossos milhares de leitores es-
palhados pelo Brasil. Estamos há 
mais de duas décadas trabalhando 
para prestar um bom serviço aos 
síndicos e nos esforçaremos para 
continuar a trilhar este caminho de 
sucesso neste ano, junto a vocês, 
claro. 
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Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 07 
FGTS 07
INSS / IRRF 18
PIS 25
Contribuição Sindical - Patronal 30/Janeiro

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas
Office-Boy/Contínuo 689,86 730,00 709,63
Faxineiro 692,10 730,00 711,05
Trab.Serv.Gerais 692,10 773,70 711,05
Jardineiro 692,10 773,70 711,05
Porteiro (Diurno e Noturno) 741,50 919,76 805,00
Garagista (Diurno e Noturno) 714,71 919,76 ------
Zelador 743,61 919,76 734,57
Aux.de Escritório/Administração 903,47 970,28 887,40
Vigia ------ 919,76 737,52
Encarregado ------ 1172,30 903,09

Tabela do INSS - 2012
Base de Cálculo Aliquota Salário-Família

De 0,00 até 1.174,86 8,00% Valor da Quota Alta de Salário-Família    31,22

Quem Receber até                                     608,80

Valor da Quota Baixa de Salário-Família  22,00

Quem Receber até                                     915,05

De 1.174,87 até 1.958,10 9,00%
De 1.958,11 até 3.916,20 11,00%

Salário Mínimo
Teto Máximo 3.916,20 11,00% Valor do Salário Mínimo 622,00

Salário Mínimo para 2013 R$ 678,00

Tabela do IRRF - 2012
Base de Cálculo Aliquota Deduzir

De 0,00 até 1.637,11 0,00% 0,00
De 1.637,12 até 2.453,50 7,50% 122,78
De 2.453,51 até 3.271,38 15,00% 306,80
De 3.271,39 até 4.087,65 22,50% 552,15
Acima de 4.087,65 27,50% 756,53
Dedução por Dependente                              164,56
Recolhimento Mínimo do IRRF                     10,00
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Calendário de Obrigações Mensais

 O sucesso da Folha do Sindico, passa pelo compromisso da entrega 
dos exemplares aos condominios.
 Esta missão atualmente é de responsabilidade de Alex Motta Gui-
marães, que vem fazendo um excelente trabalho na distribuição e logis-
tica da Folha do Sindico.
 Nossos sinceros agradecimentos pela dedicação e empenho, garan-
tindo aos anunciantes o compromisso principal de todos os condomí-
nios do DF receberem mensalmente seu exemplar.
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Seu Condomíno
Cresce a oferta de cursos 

profissionalizantes para síndicos

Por Cecília Lima |

No Brasil, desde 1964 uma 
lei federal prevê a exis-
tência da figura do síndico 

como uma exigência legal para o 
funcionamento de um condomínio 
residencial, comercial ou misto. 
Ele é o responsável pela adminis-
tração das questões internas e ex-
ternas. 
 Para desenvolver esta função é 
fundamental que a pessoa que as-
sume o cargo tenha familiaridade 
com a burocracia necessária para 
gerir o patrimônio coletivo. Leis, 
impostos, prazos, obrigações tra-
balhistas... o síndico precisa ter 
desenvoltura para lidar com tudo 
isso. 
 Para lidar melhor com todas 
essas demandas, muitos adminis-
tradores têm procurado se especia-
lizar através de cursos. Já existem 
formações específicas na área de 
gestão de condomínios e a oferta 
só tende a aumentar. Além de oti-
mizar a capacidade de organização 
de quem já é síndico, esse tipo de 
curso abre um leque de possibilida-
des para quem opta por ele. Hoje, 
a palavra “síndico” já designa uma 
profissão.
 O perfil do síndico mudou mui-
to nos últimos anos. Antigamente 
este cargo era ocupado principal-

mente por aposentados, pessoas 
que tinham mais tempo livre para 
doar às questões coletivas. Isso 
mudou porque as mentalidades das 
pessoas também mudaram, muita 
gente percebeu que precisa estar 
inteirado do que se passa no seu 
universo. Com esse entendimento, 
a adesão de jovens vem aumentan-
do.
 Se antes bastava ser organiza-
do e bem relacionado para ocupar 
o posto de síndico, hoje as exigên-
cias cresceram. Além destas já ci-
tadas qualidades básicas, é cobrado 
que o síndico tenha conhecimento 
de informática, legislação tributá-
ria e trabalhista, gestão de pessoas, 
dentre outras.
 Os cursos profissionalizantes 
surgiram para suprir estas lacunas 
e formar síndicos mais eficientes 
e capacitados. Com uma breve 

pesquisa na internet, é possível 
encontrar cursos on-line de curta 
duração, formações que conferem 
o certificado de técnico, pós-gradu-
ações em administração de condo-
mínios etc. 
 A grade curricular desses cur-
sos, em sua maioria, é pautada com 
o objetivo de subsidiar conheci-
mentos para lidar com questões 
práticas: explicações sobre os prin-
cipais tópicos que envolvem a ad-
ministração de condomínio confor-
me o novo Código Civil; oferecer 
informações sobre direito e obriga-
ções, inclusive na área trabalhista, 
tendo como base a legislação em 
vigor; fornecer aos participantes 
informações sobre a realidade e 
as necessidades dos condomínios 
e preparar futuros administradores 
de condomínios (que podem atuar 
profissionalmente na área).

Em poucos mais de dez dias, 
mais de 28 mil consumidores 
do Distrito Federal compare-

ceram aos postos de atendimento 
da CEB Distribuição, ou aciona-
ram o Call Center da empresa, para 
atualização de dados cadastrais. 
Resolução da Aneel (Agencia Na-
cional de Energia Elétrica) deter-
mina que todos os consumidores 
mantenham informações como 
nome e CPF em dia. A campanha 
de convocação começou no dia 26 
de novembro, por meio de um co-
municado enviado à residência dos 
consumidores nesta situação. No 
DF, 35 mil usuários estavam com 
dados incompletos.
 Manter o cadastro em dia tam-
bém vai permitir ao consumidor 
usufruir de outro serviço que a 
CEB oferecerá a partir do ano que 
vem. Já está em fase de testes um 
sistema de comunicação pelo qual 
o usuário acionará a empresa via 
SMS.  O serviço de mensagem será 
um novo canal de comunicação en-
tre o consumidor e a CEB Distri-
buição.
 O objetivo inicial do projeto 
será tornar mais ágil o contato do 
cidadão com a empresa para a so-
lução de problemas de fornecimen-
to de energia. “Quando o sistema 
estiver totalmente implementado, 
o consumidor irá mandar um “tor-
pedo” e receber o número do pro-
tocolo. Imediatamente uma equipe 
da CEB será acionada para resol-
ver o problema. Quando o proble-
ma for resolvido, uma mensagem 
será enviada para o telefone do 
cliente para que ele possa monito-
rar o serviço”, explica Almerinda 
Vasconcelos, superintendente de 
Atendimento da CEB Distribuição.
 A gerente de Call Center da 

CEB, Andressa Nogueira, prevê 
que o canal trará mais agilidade 
e eficiência ao atendimento. “Em 
dias de grande demanda devido a 
um problema em parte da cidade, 
pessoas de outras localidades não 
conseguem falar porque as linhas 
ficam congestionadas”, explica.
 Para Almerinda Vasconcelos, 
o canal de comunicação via SMS 
será inovador e deve ser aprimora-
do cada vez mais. “Nas próximas 
etapas de implementação do proje-
to será possível ao consumidor so-
licitar o código de barras da fatura, 
solicitar serviços, receber aviso de 
desligamento programado, aviso 
de corte, entre outros. Mas é pre-
ciso que o cadastro esteja atualiza-
do”, lembra.
 Em janeiro, os consumidores 
de energia elétrica vão receber, 
junto à fatura, um folder que expli-
cará como utilizar o novo serviço, 
inclusive com o número do telefo-
ne para o qual os torpedos devem 
ser enviados. O serviço de atuali-
zação de cadastro é permanente, 
exceto para os 35 mil usuários que 
receberam o comunicado da CEB 
por estarem irregulares. Estes têm 
até o final do ano para atualizarem 
os dados. “Na verdade o serviço já 
está sendo oferecido para todos os 
clientes que procuram as centrais 
de atendimento e o Call Center”, 
disse o gerente de atendimento da 
CEB, José Luis Alves Fraga. Ele 
explica que só receberão mensa-
gens SMS os clientes que autoriza-
rem o serviço, que será gratuito.

Mais Informações:
RESOLUÇÃO NORMATIVA 
ANEEL Nº 414, DE 9 DE SE-

TEMBRO DE 2010
CALL CENTER CEB: 116

Clientes atendem chamado da CEB 
e atualizam cadastro
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Meio Ambiente
Sono Sustentável

Travesseiros e colchões feitos com material PET garantem 
conforto e responsabilidade com a natureza

Por Cecília Lima |

Dormir bem é uma prática 
essencial para a manuten-
ção de uma vida saudável. 

Os benefícios de uma boa noite de 
sono são incalculáveis. Para conse-
guir tê-la é necessário estar provi-
do de um ambiente adequado, com 
colchão, lençóis e travesseiros que 
proporcionem o máximo de relaxa-
mento e conforto.
 A médica especialista em Me-
dicina do Sono, Dra. Ângela Be-
atriz Lana, reforça a importância 
destes fatores. De acordo com ela 
o colchão e o travesseio devem ser 
escolhidos de acordo com o gosto 
pessoal, mas vale lembrar que os 
alérgicos devem evitar materiais 
de preenchimento, como penas e 
plumas, que pioram a rinite alérgi-
ca. Outro ponto importante é que 
travesseiro tem prazo de validade, 
fique de olho no seu.
 A dica da especialista para uma 
noite restauradora é manter uma 
rotina. “A escuridão e o silêncio 
do quarto somados a uma rotina de 
sono, ou seja, acordar e levantar na 
maioria dos dias nos mesmos horá-
rios, também são importantes para 
assegurar uma boa noite de sono”, 
finaliza Ângela.

 Empresas do segmento inves-
tem cada vez mais em tecnolo-
gias que aperfeiçoem esses obje-
tos responsáveis pelo nosso sono. 
Em tempos de responsabilidade 
ambiental, a Trisoft desenvolveu 
um novo conceito que está revo-
lucionando a maneira de fabricar 
colchões, propondo ao mercado 
brasileiro alternativas que trazem 
o mundo sustentável cada vez mais 
para dentro de casa.
 Trata-se do sistema PetFom, 
composto por quatro diferentes in-
sumos que permitem a construção 
de um produto com responsabili-
dade social e respeito ao meio am-
biente, pois são produzidos sem a 
aplicação de nenhum tipo de resina 
e sem a utilização de água no pro-
cesso produtivo.
 O grande destaque deste sis-
tema, é o PETFOM: um produto 
PET Reciclado, 100% Reciclável, 
não propaga fogo, atóxico, que não 
mofa nem se deteriora e é hipoa-
lergênico que visa a substituição de 
lâminas de espuma e feltro na fa-
bricação de um colchão. Possibilita 
a otimização de custos e recursos, 
garantindo qualidade, eficiência e 
performance ao colchão.

 Quer um exemplo que vai lhe 
convencer a ter um colchão sus-
tentável? Para a fabricação de um 
colchão em tamanho casal o PE-
TFOM consegue absorver cerca de 
1.260 garrafas Pet da natureza. Ex-
cepcional custo-benefício. O mate-
rial também pode ser utilizado para 
confeccionar mantas, capas anti-
derrapantes e travesseiros.

Um produto PET 
Reciclado, 100% 
Reciclável...
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Ídolo, craque e artilheiro, Zico tem
dia de Inacreditável Futebol Clube

Galinho perde chances claras no Jogo das Estrelas, com direito a “milagre” 
de Ricardo Berna e reconhece que a idade pesa na hora de finalizar

Esporte Por Aldo Junior |

Maior artilheiro da histó-
ria do Flamengo, com 
509 gols, Zico deixou o 

gramado do Morumbi sem come-
morar gols nesta quinta-feira. Na 
edição 2012 do Jogo das Estrelas, 
partida beneficente organizada por 
ele desde 2004, o Galinho desper-
diçou diversas oportunidades de 
balançar as redes. A maior delas foi 
aos 43 minutos do segundo tempo, 
quando o camisa 10 finalizou den-
tro da pequena área, para defesa 
milagrosa do goleiro Ricardo Ber-
na, do Fluminense. Confira o lance 
no vídeo ao lado.
 Aos 59 anos, o maior ídolo 
rubro-negro reconheceu que pecou 
nas finalizações e que a idade atra-
palha.
- A perna falseia, eu tenho medo de 
me machucar. Se o campo estiver 
um pouquinho desnivelado, eu so-
fro bastante. Vou ter que ficar den-
tro do freezer, colocar muito gelo, 
para o joelho não doer. O Berna 
está lá para defender. Acabei erran-
do, chutando para fora. O impor-
tante é a festa em si. Não é culpa 

do Berna que eu errei - afirmou, 
após a partida.

Amigos do Zico e Estrelas 
do Brasil ficam no empate 

por 4 a 4
 A primeira chance para Zico 
marcar veio aos 20 minutos do pri-
meiro tempo. Após passe de Con-
ca, o craque bateu e acertou a trave 
esquerda do gol de Zetti. Quatro 
minutos depois, após tabela com 
Lucas, o camisa 10 tocou para fora 
na saída do goleiro.
 No segundo tempo, aos seis 
minutos, o Galinho recebeu bom 
passe do filho Thiago Coimbra e 
tocou para fora. Logo depois, o 
goleiro Zetti deu lugar a Ricardo 
Berna. Aos 18 minutos, o reserva 
tricolor teve dificuldades, mas pa-
rou a bomba que Zico acertou de 
fora da área. Aos 27, contou com 
a sorte, quando foi encoberto pelo 
ídolo do Flamengo, mas a bola foi 
para fora.
 Nos minutos finais, foram mais 
duas oportunidades desperdiçadas 
por Zico. Aos 42, após tabela com 

Zico: acostumado com gols, Galinho perdeu gols no Jogo das Estrelas 
(Foto: Marcos Ribolli / Globoesporte.com)

Milton Cruz, o Galinho tocou para 
fora, mesmo com Ricardo Berna 
já caído. A última chance veio um 
minuto depois, quando o goleiro 
defendeu o chute à queima-roupa.

Berna brinca após milagres 
em chutes de Zico: ‘Ali era 

um Fla-Flu’
 Brincalhão, Berna reconheceu 
que estragou a festa particular de 
Zico. Ele disse que no lance capital 
se posicionou de maneira instintiva 
e conseguiu impedir o gol. Mas ele 
não saiu chateado não. Pelo contrá-
rio. Para o camisa 1 tricolor, ali era 
um clássico.
 - Foi um momento engraçado. To-
dos estavam na expectativa pelo 
gol do Zico, mas na hora que ele 
apareceu na área para marcar o gol, 
me posicionei instintivamente para 
fazer a defesa. Até porque, mesmo 
ele sendo o dono da festa, ali era 
o Fla-Flu em jogo né (risos)? Não 
poderia dar mole (risos) - brincou.
 Deixando a brincadeira de 
lado, Berna agradeceu ao Galinho 
pelo convite para participar do 

evento. Agora ele espera que a de-
fesa não o tire da lista no próximo 
ano.
- Fiquei muito feliz com o convi-
te. Participar de um grande evento 
beneficente como é o Jogo das Es-
trelas foi uma honra. O Zico é um 

ícone do futebol e faz esse encon-
tro todos os anos para ajudar e dar 
esperança a muitos que passam por 
necessidade. Foi um grande prazer 
ter dado a minha parcela de cola-
boração - finalizou.

Fonte: globoesporte.com



6 Janeiro de 2013

Prevenção
Com algumas medidas você pode ajudar a 

prevenir riscos à segurança do prédio

Por Aldo Junior |

De acordo com as estatísti-
cas o número geral de rou-
bos no DF sempre aumen-

ta neste período de Janeiro  (que 
inclui residências e condomínios) 
em virtude do periodo de ferias, e 
os condomínios devem ficar aten-
tos e orientar seus porteiros no sen-
tido de controlar melhor o acesso 
dos visitantes e prestadores de ser-
viços. 
 Com algumas medidas você 
pode ajudar a prevenir riscos à 
segurança do prédio. Moradores 
e funcionários do condomínio po-
dem ajudar a evitar que esses assal-
tos aconteçam. 
Conheça 10 dicas para diminuir 
o risco  no local que você mora.
1. Porteiros precisam ter mais aten-
ção ao autorizar a entrada no con-
domínio. Para a administradora de 
condomínios Bruna Karkour, ge-
rente da JR Office, as falhas huma-
nas são o principal fator facilitador 
da ação dos bandidos e elas já co-
meçam na entrada. “O profissional 
da portaria não deve identificar só 
o veículo, mas também quem está 
dentro dele. Na dúvida, melhor não 
abrir o portão”, afirma José Maria 
Bamonde, gerente de Relações Hu-
manas da empresa. A Polícia Mili-
tar do Distrito Federal também re-
comenda aos porteiros que fiquem 
antenados às novas estratégias dos 
ladrões.
2. As normas do condomínio de-
vem ser cumpridas. Elas precisam 
ser acordadas na reunião de con-
domínio e ter ampla difusão entre 
os moradores. E as regras valem 
tanto para os funcionários quanto 
para os moradores, que, em busca 
de possíveis exceções, podem abrir 

brechas para ações criminosas.
3. Exija que o condomínio tenha 
não só equipamentos de seguran-
ça externos, mas também internos. 
Câmeras e pontos de iluminação 
têm de estar espalhados pelo ter-
reno, especialmente no acesso às 
torres e áreas comuns, como salões 
e academias.
4. A PM do Distrito Federal reco-
menda que as portarias contenham 
vidros escuros ou espelhados. 
Além disso, é importante que não 
tenham objetos que obstruam a vi-
são dos funcionários, como obras 
de arte, jardins e outras decorações.
5. Os apartamentos precisam ter 
olho mágico e um interfone ligado 
à equipe de segurança. Ao identifi-
car suspeitos ou pessoas indeseja-
das no hall, o morador deve chamar 
ajuda sem sair da sua residência. 

Um alarme sonoro ou visual pode 
ser instalado em parceria com pré-
dios vizinhos, caso os funcionários 
sejam rendidos e necessitem de au-
xílio externo.
6. Os moradores devem observar o 
movimento da rua antes de entrar 
no condomínio. De acordo com 
Bamonde, muitas vezes as pessoas 
não têm o costume de olhar o cir-
cuito interno de TV antes de sair 
de casa. Uma simples consulta nas 
câmeras pode evitar problemas se 
pessoas estranhas forem vistas do 
lado de fora.
7. Empregados domésticos devem 
ser identificados junto à adminis-
tração do condomínio após seleção 
rigorosa. A PM aconselha fazer 
uma pesquisa da vida regressa da 
pessoa contratada e, ainda assim, 
ser discreto com objetos de valor 
guardados em casa.

8. O melhor é restringir a chave 
confiada aos funcionários a apenas 
uma porta de entrada. Para a Polí-
cia Militar, o empregado pode ser 
rendido e obrigado a abrir outras 
portas durante a noite ou enquanto 
os moradores não estão em casa.
9. As encomendas devem ser en-
tregues sem que o entregador entre 
nem o porteiro saia. Alguns prédios 
possuem uma passagem para paco-
tes sem o contato humano. Jamais 
autorize um entregador a subir até 
o apartamento do morador e, caso a 
encomenda não seja esperada, ne-
gue o atendimento à portaria.
10. Em festas no apartamento ou 
salão do condomínio, crie uma 
lista de convidados e deixe-a na 
portaria. Quem não estiver com o 
nome nessa relação, não poderá 
entrar sem a identificação e autori-
zação do morador responsável.

A Companhia de Saneamen-
to Ambiental do Distrito 
Federal (Caesb) tem atu-

ado de forma sistemática no com-
bate a fraudes cometidas nas liga-
ções prediais de água. As ações são 
geradas a partir, principalmente, de 
análises do histórico de consumo 
dos clientes, dados estes armaze-
nados no Sistema Comercial in-
formatizado da Caesb. Ocorrendo 
alterações injustificadas no consu-
mo, são geradas ordens de serviço 
para verificação da possibilidade 
de irregularidades. 

 A população também atua de-
nunciando por meio da Ouvidoria 
da Caesb e do telefone 115. Ainda, 
outros órgãos do GDF e servidores 
da própria Companhia são respon-
sáveis por informações utilizadas 
pelas equipes de fiscalização no 
combate às irregularidades nas li-
gações prediais de água. 

 As principais irregularidades 
encontradas pelas equipes da Ca-
esb são ligação direta de água; 
inversão de hidrômetro e forneci-
mento de água a terceiros e inter-
venção indevida no ramal. 

 As fraudes ou “gatos” são cri-
mes e o responsável está sujeito 
a multa e ou pena de um a quatro 
anos de prisão. Para denunciar 
qualquer irregularidade, o cidadão 
pode entrar em contato com a Ca-
esb pela Central de Atendimento 
115 ou pela Ouvidoria 3329-9090. 

CAESB atua 
no combate a 
fraudes nas 

ligações prediais 
de água
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Bem Estar

Atividade física eficaz e prazerosa durante o verão
Hidroginástica

Por Cecília Lima |

As temperaturas sobem e a 
sua única vontade é de re-
frescar o corpo. O verão 

é a estação ideal para curtir a área 
de lazer do condomínio e é possí-
vel fazer isso sem deixar de lado 
os cuidados com a saúde. Se você 
é daquelas pessoas que detestam a 
ideia de frequentar uma academia, 
saiba que é possível malhar de uma 
forma bem mais divertida.
 Os exercícios físicos dentro da 
água são práticas bastante eficazes 
para quem deseja perder peso, mo-
delar o corpo ou, simplesmente, 
rejeitar o sedentarismo se movi-
mentando. Por oferecer mais resis-
tência que o ar, a água é um meio 
propício para malhação. É possí-
vel queimar, em média, 300 a 600 
por aula. Os resultados podem ser 
ainda mais satisfatórios de acordo 
com a evolução da prática. 
 A hidroginástica (como sugere 
o termo, ginástica na água) é uma 
atividade extremamente completa 
que lhe permite trabalhar o corpo 
todo. Trata-se de exercícios aeró-
bicos que permitem aos músculos 
trabalharem com uma maior re-
sistência devido ao peso do corpo 
ficar mais leve dentro de água, fa-
vorecendo a queima de calorias. 

 Esse tipo de ginástica é indi-
cado para múltiplos perfis: desde 
crianças a idosos, incluindo tam-
bém gestantes. Os benefícios são 
muitos: ela educa toda a estrutu-
ra cardiorrespiratória, tonifica os 
músculos e dá maior resistência ao 
corpo, corrige a má postura, exer-
cita a respiração. Além de tudo, é 
proporcionado bem estar físico e 
mental, enquanto que a autoestima 
também é beneficiada com práticas 
em grupo. 

 Diferentemente de outros tipos 
de malhação, a hidroginástica não 
causa lesões nas articulações pois a 
água amortece o impacto dos exer-
cícios. Por esse motivo, a atividade 
pode ser realizada por pessoas que 
tenham restrições quanto ao esfor-
ço físico da zona vertical, como ar-
troses, lombalgias ou reumatismo, 
com as devidas precauções e cui-
dados, é claro.
 É importante ressaltar que 
qualquer atividade física não 

deve ser feita por conta própria. O 
acompanhamento por parte de um 
educador físico é essencial para 
obter bons resultados e não preju-
dicar a própria saúde. Os riscos po-
dem ser tanto uma cãibra, levando 
a um afogamento, quanto devido a 
lesões por repetições erradas. Mui-
tos profissionais da área atendem 
em domicílio e fazem pacotes para 
grupos em condomínios.
 Uma possibilidade a ser avalia-
da pelos condôminos é a contrata-

ção de um professor de Educação 
Física para ministrar as aulas. Caso 
seja de interesse unânime, esta 
pessoa pode ser agregada como 
funcionário fixo do condomínio 
(primeiramente por um período 
de experiência e, caso seja bem 
sucedido, efetivado depois). Se 
nem todo mundo se interessou pela 
ideia, é possível juntar um grupo 
de moradores para ratear as despe-
sas com o professor. 

Dicas

- Use trajes adequados para a 
prática da hidroginástica.

- Nunca pratique os exercícios 
em jejum. 

- Alimente-se de maneira leve, 
evitando comidas gordurosas e 
pesadas, no mínimo 30 minu-
tos antes de entrar na água. 

-Depois da sessão, prefira re-
feições leves. 

-Mantenha-se constantemente 
hidratado.
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Cotidiano Coluna da SIC

Crianças no condomínio
Por Cecília Lima |

Por
Rosangela
Oliveira |

Janeiro é tradicionalmente um 
mês de férias escolares e isso 
quase sempre é sinônimo de 

crianças com tempo livro. Como 
elas gastarão esses dias de folga? 
Provavelmente buscando novas 
formas de se divertirem. Esse la-
zer infantil precisa ser monitora-
do, caso o palco escolhido para 
as brincadeiras seja a área co-
mum do condomínio. É ne-
cessário impor fiscalização 
e algumas regras para evitar 
transtornos maiores. 
 Barulho e bagunça es-
tão sempre presentes quan-
do o assunto são os peque-
nos condôminos e isso não 
deve ser necessariamente 
uma dor de cabeça para o sín-
dico. São características natu-
rais desta fase e considerados 
até saudáveis, desde que não 
perturbem a paz e a boa con-
vivência com outros moradores, 
nem prejudiquem a estrutura física 
do patrimônio.
 Uma saída que os condomí-
nios maiores têm recorrido, para 
distrair e entreter a criançada, é a 
contratação de profissionais de re-
creação para a época de férias. É 
importante frisar que o condomí-
nio não tem obrigação de entreter, 
mas essa pode ser uma saída para 
evitar crianças brincando nas ga-
ragens ou corredores que são áreas 
proibidas. 
 Caso haja recursos em caixa e 
todos concordarem em assembleia 
é interessante investir na instala-
ção de equipamentos voltados para 
o público infantil: brinquedote-
cas, playgrounds, salões de jogos, 
quadras. A decisão fica a cargo 
dos moradores, mas geralmente 
se mostra uma boa alternativa em 
condomínio em que existem mui-
tas crianças. Os pais ficam mais 
confiantes em deixar os filhos brin-
cando dentro do condomínio. 

Outras dicas:

- Os pais devem orientar os fi-
lhos sobre os cumprimentos de 
horários e restrições nas áreas 
comuns do prédio, caso haja 
infrações o condômino será res-
ponsabilizado pela criança;

- Crianças devem ser orientadas 
a pedirem autorização ou a pre-
sença dos pais sempre que qui-
serem ir a piscina. 

- Devem ser estabelecidos ho-
rários para a brincadeira - es-
pecialmente, nos períodos de 
manhã e tarde. Converse com as 
crianças sobre os demais limites 
da diversão. 

- As crianças devem ter super-
visão de um adulto durante o 
momento da brincadeira.

Área de lazer
 Durante as férias, é comum 
que o fluxo de usuários nas áre-
as de lazer aumente. É razoável 
que o síndico estenda o horário 
de uso desses espaços durante 
o período. Além disso, é preci-
so estar de olho na manutenção 
dessas áreas. Caso seu condo-
mínio tenha um playground, é 
aconselhável fazer um check-up 
geral e reforçar os equipamen-
tos, pois o uso deverá ser maior. 
 As piscinas também são 
um ponto de encontro durante 
as férias, sobretudo nas de ve-
rão. Além de dar o tratamen-
to adequado à água, faça uma 
inspeção minuciosa no fundo e 
bordas da piscina para se certi-
ficar de que não haja nenhuma 
fissura ou lasca no azulejo que 
possa ferir os banhistas. Aten-
ção também para ferrugem em 
corrimãos e cadeiras. 

O que é: Declaração de Imposto 
de Renda Retido na Fonte 
Prazo: Anual, com vencimento 
geralmente na 2ª quinzena de fe-
vereiro
Como declarar: http://www.recei-
ta.fazenda.gov.br/Principal/Infor-
macoes/Infodeclara/DeclaraDIRF.
htm
Situação: Obrigatória, com atraso 
sujeito a multa.
 A DIRF é uma declaração feita 
pelas fontes pagadoras, e não deve 
ser confundida com o Imposto de 
Renda. Nela, o condomínio deve 
declarar seus pagamentos por meio 
de referências exigidas das notas 
fiscais, como CNPJ da empresa, 
número da nota, valor e código.
 A partir de 2009, uma das prin-
cipais mudanças nessa declaração 
é a exigência dos abonos de férias, 
o que complicou os menos organi-
zados e os sistemas administrati-
vos que não tinham essa opção.
 Para não ter problemas na hora 
de declarar a DIRF, o ideal é se or-
ganizar o ano todo e manter todas 
as notas fiscais em dia e organiza-
das mês a mês.
 Uma dica importante é que o 
síndico que tomou posse no meio 
do ano confira rapidamente como 
a administração das notas era feita 
pela antiga gestão, para que tenha 
tempo de providenciar algumas 
pendências.
 Para os atrasados, outra orien-
tação é fazer uma declaração in-
completa, mas providenciar toda a 
documentação e solicitar uma rati-
ficação da declaração. Mas é im-
portante ficar atento ao prazo para 
não criar problemas.

A importância para 
os condomínios

DIRF
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Segurança
Quando o perigo mora ao lado

Por Cecília Lima |

A segurança é um dos fatores 
que motivam uma pessoa 
a optar por morar em um 

condomínio. Apesar de contar com 
mais dispositivos (funcionários e 
equipamentos) para esta finalida-
de que uma casa comum, nenhum 
condomínio está totalmente isento 
da ação criminosa.
 Os assaltos a condomínios 
fechados estão cada vez mais 
presentes nos noticiários. Novas 
tecnologias surgem para blindar 
ainda mais os condôminos dos in-
vasores. Mas o que fazer quando o 
perigo não vem de fora, e sim está 
do lado de dentro?
 A comerciante H. P. (não quis 
se identificar), moradorade Reci-
fe (PE), afirma ter sido vítima de 
furto praticado por um vizinho. 
“Moro em um prédio que tem dois 
apartamentos por andar e cada 
andar tem uma espécie de jardim 
coletivo para os dois. Uma vez, 
esqueci uma bolsa neste espaço e 
quando voltei para buscá-la, me-
nos de cinco minutos depois, já 
não estava mais lá. Só uma pessoa 
que estivesse muito próxima po-
deria apanhá-la tão rapidamente”, 
comenta.
“Fiz alarde no prédio, pois per-
di alguns documentos. Mas, não 
pude incriminar ninguém por falta 

de provas, pois o local não é mo-
nitorado por câmeras. Mas a partir 
desse dia, fiquei desconfiada. Fico 
triste com essa situação de não po-
der confiar em ninguém”, desabafa 
a moradora.
 O caso da pernambucana não 
é isolado. Os relatos de pequenos 
furtos são comuns, sobretudo em 
condomínios com muitas unida-
des e alta densidade populacional. 
Quanto mais gente dividindo um 
espaço, mas cuidado se deve ter. 
 No período de férias, quando 
muitas famílias viajam, o grau de 
descuido com a segurança da casa 
tende a aumentar e, por consequ-
ência, os incidentes envolvendo 
roubo aumentam.
 Ao sair de casa por um tempo, 

é indicado repassar a chave para 
alguém próximo visitar de vez 
em quando. Porém, muito cuida-
do a quem entregar essa chave. O 
aposentado Mário Sousa, de João 
Pessoa (PB), conta que já teve uma 
desagradável surpresa ao pedir um 
favor ao homem que servia na por-
taria de seu prédio.
“Eu viajava esporadicamente para 
o interior e, como moro sozinho 
com dois cachorros, dava a chave 
do apartamento para o porteiro. A 
finalidade era que ele alimentas-
se os bichos, aguasse as plantas e 
se certificasse de que estava tudo 
bem. Certa vez, voltei antes do 
previsto e encontrei a casa uma 
bagunça, com bebida e comida 
espalhada. Logo percebi que ele 

estava usando meu apartamento de 
maneira indevida”, relata.
 Após ser indagado, o porteiro 
confirmou que não fora a primeira 
vez que ele utilizou o apartamen-
to para se reunir com amigos. “Eu 
dava a chave a ele, por conhecê-
-lo há mais de dez anos e pagava 
uma gratificação. Ele não roubou 
nada, mas perdeu totalmente a mi-
nha confiança. Por coincidência 
ou não, ele pediu demissão pouco 
tempo depois”, declara o senhor 
Mário.
 O administrador de condomí-
nios Rafael Ventura é taxativo: 
“todo cuidado é pouco”. Mesmo 
dentro de um condomínio, onde 
supostamente a segurança é maior, 
os moradores devem estar em aler-
ta. “Infelizmente pecamos por con-
fiar demais no outro. Mesmo estan-
do do lado de dentro dos muros, é 
aconselhável manter as portas fe-
chadas. Existem pessoas que ficam 
à espera de um deslize para agir, é 
preciso não abrir brechas”
 Sobre o caso do morador 
molestado pelo porteiro, Rafael 
orienta a nunca fazer esse tipo de 
negociação com funcionários. “É 
interessante que o síndico proíba 
os funcionários a aceitarem esse 
tipo de serviço, para evitar dores 
de cabeça no futuro”, arremata. 
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Síndico em Ação
Inexperiência superada com 

dedicação e estudo 
Apresentamos este mês o 

sindico Carlos Eduardo 
Neves Simões do Condo-

mínio do Bloco G da SHCE 203 
que exerce o cargo desde junho de 
2012, e passou a conviver mais di-
retamente com a vida condominial 
durante os anos de 2010 e 2011 
pois seus pais começaram a ter 
problemas com a Síndica devido 
a cobranças indevidas realizadas 
pela administração. A partir dai co-
meçou a se interessar pelo assunto 
comparecendo as reuniões.
 A antiga Síndica executou um 
ótimo trabalho, iniciando a tão al-
mejada obra pretendida pelos mo-
radores: a revitalização da fachada 
do prédio. Infelizmente pecou em 
alguns itens básicos relata Car-
los Eduardo: “deixou a desejar na 
questão de comunicação e de con-
tato direto com os moradores e a 
clareza nas prestações de contas. 
Nesse momento vi a oportunidade 
em tentar assumir o cargo de sin-
dico. Confesso que no inicio eu 
fiquei com receio de entrar nesta 
área, pois não tinha experiência an-
terior em administração de Condo-
mínios, mas arrisquei”, conclui. 
 Pela absoluta falta de experi-
ência em administração de condo-
mínios comprou livros sobre a área 
condominial, fez cursos específi-
cos para exercer o cargo de Síndico 

sendo um na Administração Regio-
nal de Brasília e outro da Empresa 
Ascon, onde aprendeu muitos ma-
cetes e idéias. Com a participação 
nesses cursos conheceu a Empresa 
Ascon, que vem ajudando bastante 
e orientando sua gestão nas ques-
tões rotineiras. 
 Neste período de adaptação 
não teve muitas dificuldades para 
administrar o condomínio por ser 
uma pessoa disciplinada e organi-
zada.  Apenas atualmente vivencia 
o problema da finalização da obra
da fachada do prédio. Relata ain-
da que “o maior desafio é aprender
a administrar o relacionamento
pessoal com os moradores, além
de estudar sobre administração de
Condomínio constantemente...”
 Na visão de administrador, para 
Carlos Eduardo o mais importan-
te para os Síndicos é lembrar que 
ocupam o cargo temporariamente 
e representam o interesse de toda 
comunidade, não devendo tomar 
certas decisões unilaterais e provi-
dências sem comunicar ou até sem 
autorização dos demais moradores.
 Pela curta vivencia relata ainda 
que, “ o grande erro dos síndicos 
é se colocar na posição de “dono 
do prédio”   fazendo o que bem en-
tender sem dar satisfação de nada.” 
Salienta ainda  Carlos Eduardo que 

“ estamos administrando o dinhei-
ro de todos, somos escolhidos para 
isto, e no papel de administrador é 
nossa obrigação é prestar contas de 
cada centavo gasto.” enfatiza.  

Vejam as dicas do Sindico Carlos 
Eduardo para melhorar e otimizar 
a administração de seu Condomí-
nio
1. Crie o Livro de ocorrências:

não aceite fofocas, reclamações
verbais, jamais discuta com mora-
dores. O livro serve para registrar
reclamações, idéias ou  sugestões.
Sempre deixe claro que se a recla-
mação não for registrada no livro
não poderá o administrador tomar
providências. Isto ajuda bastante,
pois tem moradores que acham que
o Síndico está de perseguição, ge-
rando intrigas. Mas com o uso do
livro sabemos exatamente o autor
da reclamação;
2. Sempre responda as reclama-
ções registradas no livro de ocor-
rências através de cartas protoco-
ladas, pois você pode escrever e
analisar bem a sua postura na es-
crita o que evita conflitos;
3. Não negue informação nenhu-
ma a respeito do Condomínio, se
não tiver tempo  marque um horá-
rio com o morador para atende-lo
com calma;

4. Não misture os documentos
do Condomínio com outros docu-
mentos, principalmente dinheiro.
Tenha uma pasta, uma carteira,
só para o Condomínio. As vezes
alguns Síndicos acabam misturan-
do seu próprio dinheiro com  o do
Condomínio, depois acaba se en-
rolando na hora de fechar a pres-
tação de contas, deixa passar algo
despercebido e por causa de uma
besteira fica taxado como mau ad-
ministrador;
5. Não trabalhe no vermelho, e se
tiver que trabalhar deixe isto bem
claro a todos, senão ficará com a
imagem de que não faz nada, ape-
nas esta ali para receber o pró-la-

bore. Tenha um fundo reserva para 
emergências. Abra uma poupança 
para fazer as previsões de férias e 
13° salário do Zelador e substitui-
ção de férias, pois quando precisar 
estará tudo guardado. Se planeje 
sempre para nunca ter surpresas;
6. Registre tudo o que fizer, pois
infelizmente poucos são os que re-
conhecem o  trabalho;
7. Não seja Síndico por obriga-
ção, seja Síndico se quiser real-
mente ser, pois tudo o que fazemos
com vontade fazemos bem feito.

Carlos Eduardo

Bloco G da SHCE 203 
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Decoração

Coloração violeta é tendência para 2013

Por Cecília Lima |

Se você é antenado com os 
assuntos de decoração e está 
sempre com vontade de tor-

nar a sua casa um ambiente cada 
vez mais aconchegante, acompa-
nhe as dicas que a Coral, uma das 
maiores fabricantes de tintas deco-
rativas do mundo, tem para dar. 
 A marca desenvolveu no ano 
passado o estudo Colour Futures 
que traçou as principais tendências 
para 2013 no quesito coloração. 
Para este ano, a cor de referência 
é o Violeta Inspirado, um tom de 
índigo que possui influência do 
violeta, nobre, sábio e profundo e 
também está associado à honesti-
dade.  
 Dentro de uma paleta de co-
res, este índigo se torna versátil. 
Combina com tons brilhantes do 
mesmo nível de saturação, com 
cores cítricas ou com neutros mais 
quentes, como também com outros 
roxos, azuis e verdes. 
“O violeta inspirado é capaz de 
agradar os mais diferentes gostos, 
pois ele tanto remete aos unifor-
mes índigos que passam a ideia de 
segurança e autoridade, mas tam-
bém mistura a sensação de onírico, 
de relaxamento, além de ser um 

tom elegante e até surpreendente, 
quando aplicado para repaginar 
ambientes”, declarou Heleen van 
Gent, Diretora do Centro de Esté-
tica Global da Coral, localizado na 
Holanda.
 Segundo Heleen, a evolução da 
cor do ano está intimamente ligada 
à evolução do tema-chave. O azul 
em 2010, “Céu Californiano”, re-
presentava muito bem o conceito 
de “recuperação”. O amarelo de 
2011, “Toque de Limão”, era o 
tom que melhor mostrava “apre-
ciação”, enquanto que o averme-
lhado “Chá Dançante” de 2012 é 
o melhor exemplo para remeter à
“possibilidades”.

Para 2013, as comunidades e 
os indivíduos abraçam essas “pos-
sibilidades” formando “conexões”, 
o tema-chave a partir do qual cada
uma das cinco tendências de cores
é criada. A vida moderna é centra-
da nestas “conexões”. Não se trata
apenas de mídias sociais, de apli-
cativos e dispositivos, mas também
da maneira como essas tecnologias
influenciam nosso estado de espí-
rito, nossa necessidade de entendi-
mento e de desligarmos de vez em
quando.

O Colour Futures é um es-
tudo internacional de ten-
dências de cores elabora-

do por uma equipe de consultores 
especialistas, internos e externos 
da Coral, vindos de diversas par-
tes do mundo. O livro é o resulta-
do de constantes pesquisas mun-
diais sobre tendências, previsões 
e desenvolvimento de cores.
 O “Analogue Team”, grupo 
formado por aproximadamen-
te 30 pessoas, se reúne uma vez 
por ano e discute as tendências 
gerais de comportamento, moda, 
design, etc. Após a “tradução” do 
resultado desse encontro é defini-
da a cor do ano.
 As influências do cotidiano, 
atualidades (econômicas e polí-
ticas), percepções dos consumi-
dores e desejos de mudança dos 
públicos representativos para a 
marca, além de alterações glo-
bais na população dos cinco con-
tinentes são determinantes para a 
seleção da paleta de cores do ano 
e a eleição da cor principal. (Re-
dação com assessoria)

 Como é feita a escolha da cor?

Morar em apartamento 
exige aprender regras da 
vida em condomínio

A expansão do setor imobiliário, 
com mais gente trocando casas 
onde até agora residia com fami-
liares por apartamentos, exige que 
os novos moradores passem a co-
nhecer como funciona a vida em 
condomínio.
 A Caixa Econômica Federal, 
por exemplo, exige que futuros re-
sidentes em empreendimentos po-
pulares custeados pela instituição 
recebam um curso, uma espécie de 
“pré-natal” para quem espera por 
um imóvel.
- É fundamental repassar os direi-
tos e deveres de todos - diz Roberto 
Zeni, gerente de Desenvolvimento
Urbano da instituição.

Incorporadoras de imóveis 

para faixas de maior renda também 
oferecem aos clientes, já na assina-
tura do contrato, a minuta da con-
venção de condomínio contendo as 
regras básicas que vão nortear as 
leis nos espaços comuns.
- Próximo da entrega do aparta-
mento, faz-se uma assembléia para
elaborar o regulamento interno -
conta Paula Guimarães, gerente de
relacionamento com os clientes da
Rossi Residencial.
 Dentro do mesmo segmento, a 
Goldsztein mantém uma central de 
relacionamento direto com o clien-
te pela qual responde dúvidas por 
telefone, e-mail ou de forma pre-
sencial.
 A quatro meses da entrega dos 
440 imóveis do Residencial Lomba 
do Pinheiro, em Porto Alegre, par-
te dos compradores se reúne uma 

vez por mês com a técnica social 
de condomínio Édna Lunkes para 
discutir assuntos comuns a todos.
- É preciso lembrar, por exemplo,
que o piso de um é o teto do outro
- afirma Édna.

O casal Eloiza Silveira Oli-
veira, 37 anos, e Olmiro Ricardo 
Porto Rodrigues, 41 anos, estão à 
espera do primeiro imóvel. A au-
xiliar de enfermagem saiu da casa 
dos pais para uma moradia erguida 
nos fundos do mesmo terreno.
- Eu nunca morei em um aparta-
mento. Tenho uma grande expec-
tativa - conta Eloiza, que trabalha
na emergência do Hospital Concei-
ção à noite e espera contar com a
compreensão dos vizinhos porque
descansa durante o dia.

1) Relacionamento: as pesso-
as parecem estar sem paciência
umas com as outras. Paira no ar
um clima de desentendimento
gratuito.
2) Barulho: seja de crianças cor-
rendo nas áreas térreas, de festas 
em horários impróprios, além das 
22h, ou de praticantes de instru-
mentos musicais.
3) Inadimplência: saber que
você está pagando as contas do
vizinho é muito irritante.
4) Animais de estimação: cachor-
ro e gato dentro de apartamen-
to gera incômodo. Por ficarem
muito tempo sozinhos, acabam
latindo, miando. Bichos maiores
intimidam.
5) Cerceamento do trânsito de

crianças: com as pessoas optan-
do por condomínios com infra-
-estrutura de lazer, os moradores
não querem saber de delimita-
ções e proibições nessas áreas.
6) Falta de participação em as-
sembléia: muitos condôminos 
não participam das assembléias e 
depois criticam a administração.
7) Falta de garagem: nos pré-
dios onde o número de vagas é
inferior ao de apartamentos, a
gestão das garagens sempre gera
conflito. Invariavelmente há um
morador insatisfeito.
8) Gestão transparente do sín-
dico: o síndico tem de prestar
contas de forma clara. O cargo
não pode ser vitalício.

Fonte: zerohora.com

Morar em apartamento exige aprender regras da vida em condomínio
As principais causas de atritos
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Manutenção
De olho no gramado

Por Cecília Lima |

A grama do vizinho é sem-
pre mais verde, mais viva 
e mais fresca? Não precisa 

sentir inveja, você pode ser dono 
de um gramado tão bonito quanto, 
mas isso requer investimento, ma-
nutenção e paciência. O verde das 
plantas é uma dica certa para deco-
rar ambientes. Com ele, qualquer 
lugar se torna mais confortável, 
acolhedor e bonito.

 Um bom projeto paisagístico 
pode custar caro, 

mas com certeza renderá muito 
mais em bem estar e elogios. Den-
tro de um condomínio – vertical ou 
horizontal, a área verde valoriza o 
imóvel. Se o seu condomínio ain-
da não tem um local assim, está na 
hora de repensar essa possibilida-
de. Caso já tenha, fique atento à 
manutenção do mesmo. 

 O gramado requer vigilância 
redobrada no período de primavera 
e verão. A combinação de chuvas e 
temperaturas quentes, típicas des-

tas estações do ano, faz com 
que gramados e jardins 

cresçam muito mais 
rapidamente se com-
parados aos demais 

meses do ano.

Controle de pragas e ervas 
daninhas

 É difícil a ocorrência de pragas 
graves em gramados, mas qual-
quer aspecto estranho deve ser 
rapidamente analisado por um es-
pecialista. Durante os meses mui-
to chuvosos, é possível que o seu 
gramado adquira uma aparência 
rala e amarelada. Isso acontecer 
devido à ação de fungos. Combata 
com o produto adequado, sempre 
com a orientação de um técnico. O 
controle de ervas daninhas geral-
mente é manual, pois não costuma 
se espalhar por toda a extensão do 
gramado. Herbicidas podem ser 
utilizados com eficiência. Consulte 
sempre um profissional da área. 

 Considerando que sua grama 
é da espécie adequada para o local 
em que foi plantada, segundo os 
critérios de iluminação “pleno Sol 
ou alguma Sombra”, siga rigida-
mente as instruções do fornecedor 
quanto à rega. 

 Um pé de grama é constituído 
por 85 % de água. Assim pode ima-
ginar o quanto é importante a água 
para um gramado. Na semana que 
não chover regue o seu gramado. A 
irrigação deve ser feita sempre que 
a umidade do solo ficar abaixo do 
índice desejado.

 A poda deve ser feita com 
equipamento apropriado sempre 
que passar de 3cm de altura (ta-
manho indicado, mas pode variar 

de acordo com o gosto 
do proprietário). No 

período de no-

vembro a abril serão necessárias 
podas constantes pelos motivos 
já citados, chegando até a três ou 
quatro cortes mensais. No restante 
do ano, esse número reduz poden-
do até ser desnecessário aparar em 
alguns meses. 

 Após cortar a grama, varra 
vigorosamente o gramado. Se as 
aparas permanecerem, acabarão 
por formar uma camada de palha 
seca, ou feltro, que prejudicará 
o arejamento do solo e a própria
saúde do gramado. Esteja atento
ao calendário de podas, pois cortes
muito frequentes tendem a esgotar
as reservas nutritivas da grama,
deixando-a fraca, suscetível ao ata-
que de pragas e doenças.
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Assessoria Condominial
Administração financeira das taxas 

CONDOMINIAIS 
Taxa ordinária e taxa extra não devem se misturar... 

Por Aldo Junior |

Aldo Junior
Diretor da
JR Office

(61) 8209-9999
Você pergunta e a 
Folha Responde

Encaminhe suas dúvidas para
folhadosindico@hotmail.com

“São inúmeras as demandas 
judiciais propostas por moradores 
contra os administradores...”

Sem duvida alguma a admi-
nistracao  financeira dos re-
cursos de um condomínio 

requer muita atenção e responsabi-
lidade por parte do sindico quanto 
as finalidades da arrecadação das 
taxas ordinárias e taxas extras. 

 As duas formas de receitas 
mais comuns (ordinárias e extras) 
são absolutamente contrárias e de-
vem atender a funções específicas 
de despesas, em razão disto devem 
ser apropriadas de forma separada 
a fim de evitar o uso indevido de 
recursos de uma rubrica com des-
pesa de outra.

 Primeiramente vamos traba-
lhar com a taxa ordinária. Esta taxa 
destina-se ao pagamento das des-
pesas correntes do condomínio tais 
como: água, luz, telefone, salários, 
Encargos sociais, ou seja, apenas 
as despesas mensais. Utiliza-se 
também a taxa ordinária para pa-
gamento de despesas vincendas 
como seguros, manutenções se-
mestrais( caixa d’água, bombas 
etc). Em suma a rubrica contá-
bil  da taxa ordinária deve custear 
também aquelas contas que são de 
origem orçamentarias  porém não 
são mensais, mas ocorrem durante 
a gestão. 

 A arrecadação da taxa  ordiná-
ria normalmente se concretiza em 
conta corrente de movimentação 
normal onde o sindico fará todos 
os pagamentos e receberá  os cré-
ditos CONDOMINIAIS. 

 Em contrario, a taxa extraordi-
nária destina-se exclusivamente ao 
pagamento de despesas relaciona-
das com patrimônio e benfeitorias. 
Em suma estes recursos obrigato-
riamente visam a valorização do 
patrimônio dos condôminos. Por-
tanto as despesas com reformas, 
revitalizacoes, manutenções estru-
turais e aquisição de bens moveis 
( carrinhos de compras, containers 
de lixo e capachos por exemplo) 
são as principais rubricas utiliza-

das com estes recursos. 

 Portanto todo cuidado é pouco.  
Alertamos sobre a necessidade dos 
síndicos separarem estas rubricas 
preferencialmente em contas se-
paradas de forma a evitar a con-
fusão das verbas, ocasionando o 
pagamento de despesas extras com 
taxas ordinárias, ou até o contrário 
pagar despesas ordinárias com a 
arrecadação extra. 

 Esta situação se concretizada, 
causa ao sindico sérios problemas 
junto ao conselho fiscal e aos mo-
radores. No caso dos conselheiros 
fiscais pela simples analise das 
contas, certamente irão  identificar 
a irregularidade, podendo resultar 
na reprovação das prestações de 
contas.Os moradores em conse-
quência, diante da propagação da  
noticia irão pressionar o sindico 
para a regularização da pendência 
evitando prejuízos de ordem patri-
monial. 

 Vale ressaltar que, neste caso 
especifico para os proprietários 
a confusão na administração dos 
recursos gera menor impacto. No 
âmbito finançeiro e patrimonial em 

comparação com os inquilinos, que 
podem eventualmente, contribuir 
para benfeitorias no prédio sem te-
rem a contrapartida do investimento 
ou qualquer compensação. 

 São inúmeras as demandas judi-
ciais propostas por moradores con-
tra os administradores requerendo 
a recomposição ou devolução dos 
valores uitilizados indevidamente. 
Para agravar ainda mais a situação 
do gestor, procuram a justiça pro-
pondo indenizações por dano moral 
e material pelo uso indevido das ver-
bas . Muitos inclusive obtém êxito 
em suas ações pois o judiciário tem 

julgado favoravelmente e entendi-
do que tal atitude administrativa 
cometida pelo sindico realmente 
causa dano ou condômino pela má 
gestão financeira. 

 A administração financeira das 
taxas CONDOMINIAIS requer do 
sindico grande responsabilidade 
para evitar problemas de ordem 
administrativa e judicial. O ideal 
para o administrador é sempre di-
vidir e compartilhar as dificuldades 
financeiras com os moradores em 
assembléia geral, e com transpa-
rência poder solucionar as deman-
das.

Lívia Dantas - moradora em con-
domínio 
1- Dr. Aldo Junior, não pude par-
ticipar de uma assembléia, e foi
criada uma taxa extra. Pergunto,
posso questionar a instituição da
taxa?
R: Neste caso, devemos avaliar 
dois aspectos: primeiro,  a assem-
bléia foi convocada no prazo legal? 
Todos os condôminos foram devi-
damente notificados por edital? Se 
a resposta for sim, infelizmente 
não há o que fazer, pois o sindico 
atendeu as normas previstas, visto 
que a instituição de taxa extra não 
requer quorum qualificado, portan-
to não cabendo qualquer reclama-
ção. Se porventura houve qualquer 
irregularidade nos pré-requisitos 
supracitados  poderá o condômino 
que entender que houve prejuízo 
requerer a nulidade dos atos. 

Sandro Berger - sindico Asa Sul 
2- Dr. Aldo Junior, contratei um
autônomo  para fazer um peque-
no  serviço de pintura no prédio.
Ele não tem nota fiscal. Preciso
pagar INSS sobre este serviço?
R: Sem duvida deve reter 11% do 
autônomo, e recolher na GPS ( guia 
de previdência social) mais 20%( 
parte da empresa) totalizando 31% 
sobre a prestação de serviços. 

Ana Maria Fontenelle - Sindica 
sudoeste
3-Dr. Aldo Junior, posso receber
uma parcela a mais de Pró-labo-
re à título  de 13o salário como
sindica? É legal?
R: Infelizmente não há previsão le-
gal para esta retirada. Somente se 
houver uma assembléia geral que 
porventura autorize o saque desta 
verba.
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Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO NO 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃODE 
COBRANÇA DE COTAS CONDO-
MINIAIS. RESPONSABILIDADE 
DO ARREMATANTE.OBRIGAÇÃO 
PROPTER REM. DECISÃO AGRAVA-
DA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1. A 
jurisprudência desta Corte é firme no sen-
tido de que oarrematante de imóvel em 
condomínio é responsável pelo pagamen-
to dasdespesas condominiais vencidas, 
ainda que estas sejam anteriores àarre-
matação. 2. Os Agravantes não trouxeram 
qualquer argumento capaz demodificar a 
conclusão alvitrada, a qu... 

Encontrado em: DE COTAS CONDO-
MINIAIS. RESPONSABILIDADE DO 
ARREMATANTE.OBRIGAÇÃO PROP-
TER REM... sentido de que oarrematante 
de imóvel em condomínio é responsável 
pelo pagamento dasdespesas condomi-
niais vencidas, ainda que estas sejam an-
teriores 

TJSP -  Apelação APL 
1518037520108260100 SP 0151803-

75.2010.8.26... 

Data de Publicação: 07/08/2012

Ementa: DESPESAS DE CONDOMÍ-
NIO COBRANÇA Legitimidade passiva 
Proprietário Opção do condomínio Sen-
tença mantida Recurso desprovido. 

TJRS -  Apelação Cível AC 
70046474599 RS (TJRS) 

Data de Publicação: 14/03/2012

Ementa: AÇÃO DE COBRANÇA DE 
COTAS CONDOMINIAIS. LEGITIMI-
DADE DO CONDOMÍNIO. CASO EM 
QUE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA CONTRA O LOTEAMENTO 
NÃO JUSTIFICA O NÃO PAGAMEN-
TO DAS QUOTAS CONDOMINIAIS. 
ISSO PORQUE O CONDOMÍNIO 
NÃO TEM LIGAÇÃO COM O LOTE-
AMENTO, SERVINDO PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DOS CONDÔMI-
NOS. OUTROSSIM, O CONDOMÍNIO 
EXISTE, SENDO QUE O VALOR DO 
ENCARGO SOA DIMINUTO PARA 
SE FALAR EM EXAGERO (MENOS 
DE R$ 70,00 MENSAIS). E, SE O RÉU 
TINHA ALGUMA DÚVIDA QUANTO 
AOS VALORES QUE ERAM COBRA-
DO... 

Encontrado em: AÇÃO DE COBRANÇA 
DE COTAS CONDOMINIAIS. LEGITI-
MIDADE DO CONDOMÍNIO. CASO... 
PAGAMENTO DAS QUOTAS CON-
DOMINIAIS. ISSO PORQUE O CON-
DOMÍNIO NÃO TEM LIGAÇÃO..., O 
CONDOMÍNIO EXISTE, SENDO QUE 
O VALOR DO ENCARGO SOA DIMI-
NUTO PARA SE FALAR 

TJSP -  Apelação APL 
2086474520108260100 SP 0208647-

45.2010.8.26... 

Data de Publicação: 27/09/2012

Ementa: OBRIGAÇÃO DE FAZER 
CONDOMÍNIO DE FATO INDIVI-
DUALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS 
INSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO 
EDILÍCIO REGULARIZAÇÃO DA 
COBRANÇA DO IPTU Possível o ajui-

Jurisprudência
Decisões dos Tribunais em matérias sobre questões de condomínios

TJSP -  Apelação APL 
9211228542008826 SP 9211228-

54.2008.8.26.0000... 

Data de Publicação: 15/02/2012

Ementa: Apelação Cobrança Contribui-
ções condominiais. Os coproprietários 
da unidade autônoma são devedores so-
lidários das contribuições condominiais, 
podendo o condomínio credor reclamar o 
débito de ambos ou de apenas um deles. 
Apelação desprovida. . 

STJ -  AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPE... 

Data de Publicação: 24/08/2011

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
RESPONSABILIDADE DOCONDOMÍ-
NIO POR FURTO EM ÁREA COMUM. 
NECESSIDADE DE PREVISÃO EX-
PRESSANA CONVENÇÃO DE CON-
DOMÍNIO. AUSÊNCIA DA CONVEN-
ÇÃO OU REGIMENTOINTERNO DO 
CONDOMÍNIO. AGRAVO REGIMEN-
TAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Ausente a Convenção de Condomínio,
ou Regimento Interno do mesmo,inviável
aferir se há previsão expressa de respon-
sabilidade noscasos de furto em área co-
mum. A presença da cláusula é condição
paraa responsabilização do condomínio...

Encontrado em: DE CONDOMÍNIO. 
AUSÊNCIA DA CONVENÇÃO OU RE-
GIMENTOINTERNO DO CONDOMÍ-
NIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE 
SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente a 
Convenção de Condomínio, ou Regimen-
to... responsabilização do condomínio nos 
termos da jurisprudênciapacífica desta 
Corte. Precedentes 

TJPR -  6194758 PR 619475-8 
(Acórdão) (TJPR) 

Data de Publicação: 8 de Março de 2012

Ementa: PROCESSO CIVIL. COBRAN-
ÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. 
SENTENÇA QUE ENTENDEU PELA 
ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDO-
MÍNIO ¬ ALEGAÇÃO DE INEXIS-
TÊNCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO 
¬ LEGITIMIDADE DO CONDOMÍ-
NIO. EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVIÇOS AO CONDOMÍNIO QUE 
ADIANTA O VALOR DAS COTAS DE 
CONDÔMINOS INADIMPLENTES 
¬ INOCORRÊNCIA DE CESSÃO OU 
SUB-ROGAÇÃO ¬ LEGITIMIDADE 
ATIVA CONFIGURADA. RECURSO 
PROVIDO. . Acordam os Desembarga-
dores da 8ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado do Paraná, à unanimida-
de de votos, ... 

Encontrado em: PROCESSO CIVIL. 
COBRANÇA DE COTAS CONDOMI-
NIAIS. SENTENÇA QUE ENTENDEU 
PELA ILEGITIMIDADE ATIVA DO 
CONDOMÍNIO ¬ ALEGAÇÃO DE 
INEXISTÊNCIA DE CESSÃO DE CRÉ-
DITO ¬ LEGITIMIDADE DO CONDO-
MÍNIO. EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVIÇOS AO CONDOMÍNIO 

STJ -  AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPE... 

Data de Publicação: 12/03/2012

zamento da ação por condomínio de fato 
em defesa de “interesses comuns” (do 
condomínio) Individualização da matrí-
cula tem respaldo no vínculo contratual 
estabelecido entre cada um dos morado-
res e a Requerida Interesse individual dos 
moradores Instituição do condomínio tem 
como pressuposto a individualização das 
matrículas SENTENÇA DE IMPROCE... 

Encontrado em: OBRIGAÇÃO DE FA-
ZER CONDOMÍNIO DE FATO INDI-
VIDUALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS 
INSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO 
EDILÍCIO REGULARIZAÇÃO DA 
COBRANÇA DO IPTU Possível o ajui-
zamento da ação por condomínio de fato 
em defesa de “interesses comuns 

STF -  RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO ARE 691681 R... 

Data de Publicação: 15/06/2012

Ementa: . Decisão: Trata-se de recurso 
extraordinário com agravo (art. 102, III, 
a) interposto de acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja
tem o seguinte teor (fls. 457): “APELA-
ÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA
DE COTAS CONDOMINIAIS. LO-
TES DOS RÉUS QUE INTEGRAM O
CONDOMÍNIO-AUTOR, COMO SE
VE DA CONVENÇÃO ACOSTADA
AOS AUTOS. OBRIGAÇÃO QUANTO
AO PAGAMENTO DAS COTAS CON-
DOMINIAIS, TENDO EM VISTA QUE
OS RÉUS SE UTILIZAM DAS ÁREAS
COMUNS E DOS BENEFÍCIOS DO
CONDOMÍNIO. MANUTENÇÃO DA
SENTE...

Encontrado em: CONDOMINIAIS. LO-
TES DOS RÉUS QUE INTEGRAM O 
CONDOMÍNIO-AUTOR, COMO SE 
VE DA CONVENÇÃO ACOSTADA 
AOS AUTOS. OBRIGAÇÃO QUANTO 
AO PAGAMENTO DAS COTAS CON-
DOMINIAIS, TENDO EM VISTA QUE 
OS RÉUS SE UTILIZAM DAS ÁREAS 
COMUNS E DOS BENEFÍCIOS DO 
CONDOMÍNIO 

TJSP -  Apelação APL 
399488320098260405 SP 0039948-

83.2009.8.26.0... 

Data de Publicação: 25/04/2012

Ementa: CONDOMÍNIO AÇÃO DE 
COBRANÇA DE DESPESAS CONDO-
MINIAIS. ?O arrematante da unidade 
condominial responde pelos ônus daí de-
correntes, inclusive em relação ao condo-
mínio, podendo promover ação regressiva 
contra o antigo proprietário para cobrar o 
débito reclamado?. . 

TJSP -  Apelação APL 
1631024920108260100 SP 0163102-

49.2010.8.26... 

Data de Publicação: 19/07/2012

Ementa: Cobrança. Despesas condomi-
niais. Sentença de improcedência manti-
da. A requerida trouxe aos autos todos os 
recibos de quitação das despesas condo-
miniais ora cobradas. Boa-fé da condô-
mina não ilidida pelas alegações do de-
mandante. Nega se provimento ao apelo 
do Condomínio/autor. . 

É devido o adicional 
noturno mesmo após as 
5 horas do dia seguinte?
Sergio Ferreira Pantaleão

O adicional noturno, pago ao 
empregado, é devido em 
razão do trabalho ser desen-

volvido em horário noturno, ou seja, 
o legislador buscou compensar o
desgaste do trabalhador por exercer
suas atividades em horário em que se
normalmente estaria em repouso.

 Considera-se noturno, nas ativi-
dades urbanas, o trabalho realizado 
entre as 22:00h de um dia às 05:00h 
do dia seguinte e nas atividades ru-
rais, considera-se noturno o trabalho 
executado na lavoura, entre 21:00h 
de um dia às 05:00h do dia seguinte, 
e na pecuária, entre 20:00h de um dia 
às 04:00h do dia seguinte.

 A CLT estabelece que nos ho-
rários mistos, assim entendidos os 
que abrangem períodos diurnos e 
noturnos, bem como nos casos de 
prorrogação do trabalho noturno, 
também se aplica o disposto no art. 
73 da CLT, sendo devido, portanto, 
o acréscimo na remuneração de, no
mínimo, 20% sobre a hora diurna.

 Assim, ainda que o emprega-
do tenha o início de sua jornada de 
trabalho no horário diurno, ou seja, 
antes do limite inicial para conta-
gem do adicional noturno (22:00h), 
caso sua jornada seja estendida após 
as 05:00h da manhã, terá direito ao 
adicional noturno, inclusive, entre 
às 05:00h até o horário efetivamente 
trabalhado.

 Este entendimento está consubs-
tanciado, inclusive, na Súmula 60 do 
TST, a qual dispõe que o adicional 
noturno será também devido quando 
houver a prorrogação da jornada no-
turna, ou seja, além das horas extra-
ordinárias, o empregado terá direito 
ao adicional noturno ainda que o ho-
rário de trabalho ultrapasse às 05:00h 
da manhã.

 Diferentemente seria o entendi-
mento de um empregado que, cum-
prindo normalmente sua jornada 
diurna, eventualmente tenha iniciado 
sua jornada às 04:00h da manhã em 
função de uma emergência na em-
presa ou de um trabalho programado 
para início neste horário.

 Neste caso, ainda que este tra-
balhador cumpra sua jornada diur-
na normal, terá direito ao adicional 
noturno, bem como à hora extra no-
turna, somente do seu início até as 
05:00h, já que sua jornada não foi 
estendida durante o horário noturno, 
mas iniciou no horário noturno e foi 

completada no horário diurno contra-
tual. 

 O fato está, portanto, na garantia 
da higidez física e mental do traba-
lhador que penosamente laborou du-
rante todo o horário noturno e ainda 
estendeu sua jornada, despendendo 
um esforço maior que o trabalhador 
que cumpre sua jornada durante o ho-
rário diurno.

Veja o entendimento jurisprudencial 
sobre a matéria:

ACÓRDÃO - ADICIONAL NO-
TURNO. PRORROGAÇÃO. JOR-
NADA NOTURNA. A Corte de 
origem deu provimento parcial ao 
recurso ordinário do autor para con-
denar a reclamada ao pagamento de 
diferenças de adicional noturno e 
horas extras noturnas decorrentes 
da prorrogação da jornada noturna. 
Decidiu mediante os seguintes fun-
damentos: A sentença considerou 
que no caso de horários mistos as 
normas que disciplinam o trabalho 
noturno incidem apenas sobre o ser-
viço executado dentro do período 
definido como noturno. O reclamante 
não concorda com essa decisão. De-
fende que todo trabalho realizado em 
prorrogação às horas noturnas devem 
assim ser consideradas, na forma da 
OJ 6 da SDI do C. TST. Postula as 
diferenças de adicional noturno e 
horas extras noturnas. O § 2º do art. 
73 da CLT considera como noturno 
o trabalho realizado entre as 22 ho-
ras de um dia e as 5h do dia seguinte.
Porém, quando há prorrogação da
jornada noturna em horário diurno,
o adicional é devido também sobre o
tempo elastecido. Esse é o sentido do
§ 5º do art. 73 da CLT. De resto a ma-
téria está pacificada pela orientação
jurisprudencial acima mencionada,
in verbis: adicional noturno. Prorro-
gação em horário diurno. Cumprida
integralmente a jornada no período
noturno e prorrogada esta, devido é
também o adicional quanto às horas
prorrogadas. Exegese do art. 73, §
5º, da CLT. Esse parâmetro deve ser
observado na apuração das horas no-
turnas registradas nos cartões-ponto.
PROC. Nº TST-RR-791383/2001.6.
Ministra Relatora ROSA MARIA
WEBER CANDIOTA DA ROSA.
Brasília, 13 de junho de 2007.

Sergio Ferreira Pantaleão é Advoga-
do, Administrador, responsável técni-
co pelo Guia Trabalhista e autor de 
obras na área trabalhista e Previden-
ciária.
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Repeteco Por Luiz Fernando de Queiroz |

Mesmo consciente do tér-
mino do seu mandato, há 
síndicos que continuam 

atuando como tal, mesmo não ten-
do a homologação dos demais con-
dôminos. O que ele não sabe é que 
esta decisão pode comprometer o 
seu trabalho, e ele deve assumir to-
dos os riscos que venham a ocorrer. 
Ele passa a ser um síndico-gestor, 
totalmente dependente dos demais 
condôminos.
 O que acontece quando o sín-
dico deixa de fluir em silêncio o 
fim de seu mandato, não convo-
ca nova eleição e os coproprietá-
rios também permanecem inerte? 
São nulos, anuláveis, ineficazes 
ou válidos os atos que pratica no 
exercício irregular de sua expirada 
gestão? Seria, por exemplo, válida 
a convocação de assembléia para 
a eleição de novos síndicos, me-
ses após término de sua gestão, ou 
seria necessário os condôminos se 
autoconvocarem, mediante assina-
tura de ¼ dos proprietários de fra-
ções, como diz a lei?
 Como ficam os atos de admi-
nistração praticados pelo síndico, 
durante esse período, como emis-
são e envio de balancetes, paga-
mentos de funcionários e obriga-
ções sociais, cobrança de taxas, 
representação legal do condomínio 
em juízo e fora dele, providências 
de manutenção e conservação do 
prédio? O Jurista J. Nascimento 
Franco (condomínio, RT) sustenta 
que “quando termina o prazo do 
mandato do síndico sem eleição de 
outro, duas soluções podem ocor-
rer para se evitar acefalia do con-
domínio: O síndico continua até a 
eleição no exercício da função, ou 
a transfere ao subsíndico, se exis-
tir, ou ainda, a qualquer membro 
do Conselho Consultivo, que deve-

rá convocar uma assembléia para 
eleger a nova administração”.
 Segundo o comentarista, “em 
qualquer uma dessas hipóteses, são 
válidos os atos praticados pelo sín-
dico de fato, não só porque é de se 
repelir a idéia de condomínio sem 
alguém que o dirija, como também 
porque é de se presumir, no caso, 
como prorrogado o mandato por 
tempo indeterminado”.
 Aceite a tese de que tais atos 
não são nulos ou anuláveis, tendo 
eficácia e validade perante os con-
dôminos e terceiros, ficaria então 
tudo do mesmo tamanho, como 
se nada tivesse acontecido? Não é 
bem assim.

Gestão de Negócios
 Se não transferir o cargo para 
síndico regularmente eleito, conti-
nuará desempenhando sua função 
normalmente, porém na qualidade 
de síndico de fato, ou, mais preci-
samente, como gestor de negócios. 
Como síndico-gestor, ficará subor-
dinado ao condomínio e ás pessoas 
com quem tratar. Se ele iniciar seu 
período de prorrogação “contra a 
vontade manifesta ou presumível 
do interessado (ou seja, do con-
domínio), responderá o gestor até 
pelos casos fortuitos, não provando 
que teriam sobrevindo, ainda quan-
do se houvesse abstido”.

 Outras normas também se apli-
cam, sempre em desfavor do sín-
dico, como a que diz que “o gestor 
responde pelo caso fortuito quando 
fizer operações arriscadas, ainda 
que o dono (leia-se condomínio) 
costumasse fazê-las, ou quando 
preterir interesses deste por amor 
dos seus”. A linguagem do nosso 
Código Civil parece antiquada, 
mas é bem clara. O Síndico de fato 
coloca seu patrimônio sob risco de 
eventual ação de indenização, por 
qualquer prejuízo – direto ou in-
direto, de boa fé ou de má-fé, que 
possa causar ao prédio.
 “Para desobrigar-se de tal far-
do, quando da eleição do novo 
síndico, deverá solicitar que a as-
sembléia de condôminos expres-
samente aprove suas contas e atos 
graciosos, pois a ratificação pura 
e simples do dono do negócio (do 
condomínio) retroage ao dia do co-
meço da gestão e produz todos os 
efeitos do mandato”.
 Registre-se ainda que o exercí-
cio da sindicatura de fato presume-
-se gratuito, não tendo o síndico di-
reto à remuneração aprovada para
a sua gestão regular, o que é um
bom motivo para evitar tal conhe-
cimento.
Advogado e colaborador da Folha 
do Síndico e do Folha do Síndico

Síndico-gestor é alternativa para condôminos 
que não elegem novo administrador

Notícias Trabalhistas

Mais uma vitória, o PL 
que garante adicional 
de periculosidade para 

porteiros, vigias e seguranças de 
condomínios foi aprovado estava 
na Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) do Senado , agora segue 
para Câmara. O presidente do Sei-

SEICON-DF na luta pelo 
adicional de periculosidade

Mínimo pode chegar a 
R$ 667 em 2013, e a 

mais de R$ 800 em 2015

O salário mínimo em 2013 
poderá chegar a R$ 667,75, 
o que corresponde a um re-

ajuste de 7,3% em relação ao atual. 
O valor consta no projeto da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
divulgado, na última sexta-feira 
(13), pelo Ministério do Planeja-
mento.
 A equipe econômica projeta 
ainda mínimo de R$ 729,20 para 
2014 e de R$ 803,93 para o ano se-
guinte - o que resulta em aumento 
de 29% acumulados até 2015.
 A LDO apresenta os parâme-
tros que servirão de base para a 
elaboração do Orçamento Geral da 
União do próximo ano. O projeto 
manteve as projeções oficiais para 
a inflação e para o crescimento 
econômico.

con-DF, Afonso Lucas Rodrigues 
em conjunto com a diretoria estão 
acompanhando o andamento do 
Projeto de lei e continuarão pres-
sionando os parlamentares para 
aprovarem o PL . 

O crescimento 
real do Produto Inter-
no Bruto (PIB) continuou estima-
do em 5,5% para 2013. A inflação 
pelo Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) também não 
variou em relação aos números di-
vulgados em fevereiro pela equipe 
econômica e ficou em 4,5%, um 
pouco menos que os 4,7% estima-
dos para este ano.
 O Planejamento estima taxa 
de câmbio média de R$ 1,84 para 
2013, contra a taxa de R$ 1,76 em 
2012. Os juros básicos da econo-
mia, de acordo com o projeto da 
LDO, deverão encerrar 2012 em 
9,75% ao ano e atingir 8,5% ao ano 
no fim de 2013.

Fonte: Agência Brasil
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Administração Jornalismo
Aumenta o número de ações judiciais 

por inadimplência em condomínio

Por Cecília Lima | Últimas Notícias|

A inadimplência é apontada 
como o principal desa-
fio a ser vencido por um 

administrador de condomínio. O 
desequilíbrio financeiro começa 
quando algumas pessoas não ficam 
em dia com suas obrigações, o que, 
inevitavelmente, sobrecarrega ou-
tros condôminos. Quem sofre com 
tudo é o patrimônio coletivo, que 
deixa de receber os benefícios me-
recidos por falta de recursos.

 O panorama é preocupante. 
Um levantamento feito pelo De-
partamento de Economia e Esta-
tística do Secovi-SP (Sindicato 
da Habitação) junto aos fóruns da 
cidade de São Paulo no final do 
ano passado mostra que o número 
de ações de cobrança por falta de 
pagamento da taxa condominial 
cresceu 6,81%. Em novembro, fo-
ram registrados 894 casos, contra 
837 no mês anterior. Comparado 
ao mesmo mês do ano passado, 
quando foram ajuizados 873 casos, 
houve aumento de 2,41%.

 De janeiro a novembro foram 
computadas 9.833 ações, 4,96% a 
mais que as 9.368 totalizadas em 
igual período de 2011. No acu-

mulado do ano, em 2011 foram 
registradas 9.947 ações; em 2010, 
11.808; em 2009, 11.459; em 2008, 
13.084; e em 2007, 15.902 regis-
tros. A perspectiva, infelizmente, é 
que os números não diminuam. 

 A falta de pagamento da 
taxa condominial, assim como a 
inadimplência perante qualquer 
outro serviço prestado, acarreta 
implicações legais. De acordo com 
o Artigo 1.336 do Código Civil,
são deveres do condôminos (pro-
prietário ou locatário) contribuir
para as despesas do condomínio na
proporção de suas frações ideias.

 O condômino que não pagar a 
sua contribuição ficará sujeito aos 
juros moratórios convencionados, 
ou não sendo previstos, os de 1% 
ao mês e multa de até 2% sobre o 
débito. A multa também é válida 
para os condomínios com Conven-
ções anteriores ao Novo Código 
Civil, em vigor desde onze de ja-
neiro de 2003.

 A figura do síndico é essen-
cial para a manutenção da saúde 
financeira do condomínio, pois é 
responsabilidade dele cobrar dos 

condôminos as suas contribuições, 
bem como impor e cobrar as mul-
tas devidas. A inadimplência em 
um condomínio faz com que as 
pessoas que estão em dia com suas 
obrigações tenham que pagar além 
da conta, para suprir a falta dos de-
vedores. Isso não é justo.

 A cobrança aos inadimplentes 
deve ser ágil e contundente. É re-
comendável fazê-la diretamente 
via carta logo após o primeiro mês 
em débito com o vencimento da 
taxa mensal. O contato deve ser le-
vado desta maneira pelos próximos 
três meses. Se, neste prazo, não for 
feita uma negociação de forma 
amigável, o síndico deve partir 
para a cobrança judicial, contando 
para este objetivo da assessoria de 
um advogado. 

 A ação de cobrança é feita em 
nome do proprietário do imóvel, 
pois pode terminar com a penho-
ra da unidade para o pagamento 
da dívida. Paralelamente, todos os 
condôminos contribuem com os 
honorários do advogado, tendo por 
base de cálculo a fração ideal de 
suas unidades. 

No momento em que o Bra-
sil enfrenta temperaturas
elevadas, tramita na Câ-

mara dos Deputados um projeto de 
lei (PL 1703/11) que pretende ame-
nizar o calor dentro dos edifícios 
comerciais e residenciais. A pro-
posta determina que todo projeto 
de condomínio vertical, com mais 
de três unidades, terá que prever 
a construção do chamado Telhado 
Verde. Trata-se de uma cobertura 
de vegetação arquitetada sobre laje 
de concreto ou cobertura, capaz 
de reduzir o calor, absorver o es-
coamento superficial, reduzir a de-
manda por ar condicionado, entre 
outras vantagens.

 A vegetação deve resistir ao 
clima tropical e às variações de 
temperatura, devendo estar pre-
vistas as adequações técnicas ne-
cessárias para não servir de habitat 
para mosquitos ou pragas. O autor 
da proposta, deputado Jorge Tadeu 
Mudalen, do DEM de São Paulo, 
considera a medida fundamental, 
sobretudo nos grandes centros ur-
banos.

“Nós temos visto nos grande cen-
tros, como São Paulo e Rio de 
Janeiro, um aquecimento muito 
grande. Você sente essa diferença, 

por exemplo, onde há o Parque do 
Ibirapuera, em São Paulo, onde 
tem uma temperatura. Onde não 
tem esses bolsões verdes, há um 
superaquecimento. Nossa propos-
ta de telhado verde é para que as 
grandes obras hoje utilizem desse 
método, como já é feito na Alema-
nha, nos Estados Unidos, na China, 
e você vai ter economia de energia, 
um ar melhor e, além dessa econo-
mia, prédios sustentáveis.”

 O projeto de lei que cria o te-
lhado verde está na Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável da Câmara e ainda 
terá que passar pelas comissões 
de Desenvolvimento Urbano e de 
Constituição e Justiça. Se aprova-
do, não precisará da análise do Ple-
nário, pondendo seguir direto para 
o Senado.

De Brasília, Marise Lugullo

Projeto prevê telhado 
verde em condomínios
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PET
Abandono é crime!

Muitas famílias negligenciam seus animais de estimação durante as 
férias e a prática pode ter implicações legais

Por Cecília Lima |

Janeiro, verão, férias das obri-
gações cotidianas. Muita gente 
aproveita o período para via-

jar e fugir da rotina. Ótimo! Todo 
mundo merece um descanso após 
um ano de muita dedicação ao tra-
balho ou estudo. Porém, quando 
for arrumar as malas para passar 
uma temporada fora de casa, é im-
portante que o proprietário se lem-
bre de levar todos os moradores, 
incluindo os bichinhos de estima-
ção, caso os tenha.
 Veterinários e ativistas dos di-
reitos dos animais vêm nos últimos 
anos fazendo uma grave consta-
tação: é justamente nesse período 
que vai das festas de fim de ano ao 
carnaval que aumentam os casos 
de animais abandonados. A prática 
vem se tornando comum devido à 
banalização e comércio desenfrea-
do de filhotes e as viagens comuns 
nessa época, apontam os especia-
listas.
 Um levantamento feito em 
2011 pela ARCA Brasil – Asso-
ciação Humanitária de Proteção e 
Bem-Estar Animal mostrou que os 
casos de abandono de animais do-
mésticos aumentam cerca de 70%, 

quando comparados com os outros 
meses do ano, de novembro a feve-
reiro.
 O que mais assusta é que este 
número pode ser ainda maior, de 
acordo com o presidente da en-
tidade Marco Ciampi. “A esti-
mativa foi feita apenas com base 
nas informações que chegam ao 
nosso conhecimento”, diz. Para 
o especialista, esse cenário é uma
combinação de fatores como negli-
gência e a posse irresponsável dos 
animais, com destaque para a pro-
criação sem controle, cuja melhor 
forma de prevenir ainda é a esteri-
lização ou castração.
 O bem-estar dos animais é res-
ponsabilidade das pessoas que os 
adotam. Abandonar animal domés-
tico ou exótico é crime previsto no 
artigo 32 da Lei Federal 9.605/98, 
que trata dos crimes ambientais. 
São considerados maus-tratos, 
entre outras práticas, abandonar, 
espancar, envenenar, não dar co-
mida diariamente, manter preso 
em corrente, local sujo ou pequeno 
demais os animais domésticos.
 Fique alerta caso esteja aconte-
cendo situação deste tipo no con-

domínio. Qualquer cidadão que 
testemunhar o abandono pode fa-
zer a denúncia na Delegacia de Po-
lícia mais próxima, cabendo a esta 
registrar o fato através do Termo 
Circunstanciado. Para que a de-
núncia possa ser feita é preciso for-
necer os dados do infrator e o seu 
endereço residencial ou comercial. 
Em caso de atropelamento ou fla-
grante de abandono, é importante 
anotar a placa do carro, horário e 
local. Cabe à autoridade policial 
verificar a ocorrência.

 É importante frisar que o Mi-
nistério Público pode receber de-
núncias anônimas, caso o infor-
mante não queira se identificar. 
Muitas pessoas, com medo de re-
presálias (geralmente são pessoas 
conhecidas -  vizinhos e parentes) 
não querem ser identificadas e, por 
isso, não registram o crime. Com a 
denúncia anônima não há riscos de 
entrar em conflito com o vizinho, 
se for o caso. O mais importante é 
não se omitir se estiver sendo teste-
munha de algum tipo de crueldade. 

DICAS
 Se você precisa fazer uma 
viagem e não tem como levar 
o seu animal, há alternativas
possíveis para o impasse. O que
não pode ser feito de maneira
alguma é deixá-lo trancado em
casa sozinho por muito tempo
ou soltá-lo na rua.

Muitos Pet Shops oferecem 
o serviço de albergue, que fun-
ciona como os hotéis para gen-
te. Lá o dono pagará as diárias
referentes à estadia do bicho, a
alimentação fica incluída no pa-
cote e você ainda pode agregar
serviços extra como banho e
passeios.

 Outra alternativa é delegar 
um tutor para visitar o animal 
diariamente. Se você tiver um 
cão ou gato já acostumado a 
ficar sozinho em casa, é mais 
fácil ainda. Contate um parente 
ou amigo próximo que se com-
prometa a ir vê-lo todos os dias, 
repor a comida, trocar água e 
passear rapidamente. 
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