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Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 06 ------
FGTS 07 ------
INSS / IRRF 20 ------
PIS 25 ------

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas
Office-Boy/Contínuo 743,67 730,00 766,40
Faxineiro 746,08 730,00 767,93
Trab.Serv.Gerais 746,08 773,70 767,93
Jardineiro 746,08 773,70 767,93
Porteiro (Diurno e Noturno) 801,00 919,76 869,40
Garagista (Diurno e Noturno) 770,46 919,76 ------
Zelador 803,00 919,76 793,34
Aux.de Escritório/Administração 973,94 970,28 958,39
Vigia ------ 919,76 796,52
Encarregado ------ 1172,30 975,34
Vale Alimentação 370,00

Mensal
20,00 

Dia
Trabalhado

22,00 
Dia

Trabalhado

Tabela do INSS - 2013
Base de Cálculo Aliquota Salário-Família

De 0,00 até 1.247,11 8,00% Valor da Quota Alta de Salário-Família    33,14

Quem Receber até 646,24

Valor da Quota Baixa de Salário-Família  23,35

Quem Receber até 971,33

De 1.247,11 até 2.078,52 9,00%
De 2.078,52 até 4.157,05 11,00%

Salário Mínimo
Teto Máximo 4.157,05 11,00% Valor do Salário Mínimo 678,00

Salário Mínimo para 2013 R$ 678,00

Tabela do IRRF - 2013
Base de Cálculo Aliquota Deduzir

De 0,00 até 1.710,78 0,00% 0,00
De 1.710,78 até 2.563,91 7,50% 128,31
De 2.563,91 até 3.418,59 15,00% 320,60
De 3.418,59 até 4.271,59 22,50% 577,00
Acima de 4.271,59 27,50% 790,58
Dedução por Dependente 171,97
Recolhimento Mínimo do IRRF 10,00
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Calendário de Obrigações Mensais

INDICADORES / MÊS
nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 Ano 12 meses

Poupança (1) (%) 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,50 6,38
TR* (1) (%) 0,0000 0,0000 0,000 0,0000 0,00 0,20
TJLP (%) 0,45 0,46 0,42 0,42 0,42 5,76
FGTS (6) ( %) 0,2466 0,2466 0,2466 0,2466 0,2466 3,21
Débitos Fed ** Selic (3) (%) 0,55 0,55 0,60 0,60 0,60 8,18
DI Over (2) (%) 0,54 0,51 -----
UPC *** (R$) 22,31 22,31 22,31 22,31 0,00 0,31
UFESP (R$) 18,44 18,34 19,37 18,44
FCA / SP (R$) 1,7692 1,7692 1,8690 1,6994
UFM (R$) 108,66 108,66 114,10 108,66
Salário Mínimo (R$) 622,00 622,00 678,00 678,00 9,00 9,00
Salário Mínimo SP (4) (R$) 690,00 690,00 690,00 755,00 690,00 690,00
UFIR (5) ---

Muito se fala a respeito 
da aplicação das leis no 
Brasil. A legislação vi-

gente é boa, porém a fiscalização 
é deficiente, o que, no fim das con-
tas, é quase o mesmo de não exis-
tirem normas. Infelizmente, muitas 
vezes é preciso que aconteça um 
fato de grande repercussão para 
modificar este cenário. Isso se apli-
ca ao cumprimento de exigências 
de segurança em espaços de aglo-
meração pública.

 Apenas após a morte de mais 
de 200 jovens em um incêndio 
em uma casa noturna na cidade 
de Santa Maria (RS), houve uma 
operação conjunta entre todos os 
Corpos de Bombeiros do país para 
vistoriar boates e espaços do gêne-
ro. O que aconteceu na madrugada 
do dia 27 de janeiro foi uma tragé-
dia sem precedentes e que poderia 
ter sido evitada com a adoção de 
elementares medidas preventivas.

 A Folha do Síndico procura 
alertar sempre os seus leitores so-
bre as obrigações legais da reno-
vação da autorização do Corpo de 
Bombeiros. O assunto é muito sé-
rio e, além disso, frisamos a neces-
sidade de orientar as pessoas sobre 
os procedimentos para agirem em 
momentos de emergência. Leia 
mais sobre o tema na nossa seção 
de Segurança. 

 Nós queremos saber: como 
você lida com as questões jurídicas 
do condomínio? Está em dia com 
as obrigações trabalhistas junto aos 
seus funcionários, tributos, certifi-
cações, prazos etc? Se você não é 
advogado e/ou não possui muita 
experiência na administração de 
condomínios, contar com a asses-
soria jurídica especializada pode 
evitar grandes dores de cabeça. 
Saiba mais sobre a terceirização 
desse serviço na nossa matéria de 
Administração. 

 Em Meio Ambiente, uma es-
pecial sobre o Dia Mundial das 
Águas, celebrado no em 22 de 
Março de cada ano. Dê a sua par-
cela de contribuição para a pre-
servação deste recurso natural in-
dispensável à vida e estimule os 
condôminos a adotarem práticas 
sustentáveis como a reutilização 
de água da chuva para lavar pisos e 
vidraças, regar plantas, por exem-
plo. Com esse método o ganho é 
em dobro. Ganha a natureza com 
o uso de menos água e ganha tam-
bém o bolso do consumidor, que
não paga para receber chuva.

 Confira essas e outras matérias 
na edição de março da Folha do 
Síndico. Desejamos a todos uma 
ótima leitura e um mês de boas re-
alizações. 
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Meio Ambiente

22 de março: Dia Mundial da Água

Por Cecília Lima |

O desperdício pode acarretar consequências 
ruins, como a falta de água em rios e lagos...

Água: o bem mais precioso 
que existe para a manu-
tenção da vida humana, 

sendo o elemento compõe mais de 
70% do nosso organismo. A água 
também ocupa a maior parte do 
planeta: 97,5% dela está nos oce-
anos (salgada), e apenas 2,5% dis-
tribuída em rios e lagos, calotas po-
lares e outros reservatórios (doce). 
É justamente desta relativamente 
pequena porcentagem que depende 
a humanidade.

 O “Dia da Água” foi criado 
pela Assembleia Geral da Organi-
zação das Nações Unidas através 
da resolução A/RES/47/193 de 21 
de Fevereiro de 1993, declarando 
todo o dia 22 de Março de cada 
ano como sendo o Dia Mundial das 
Águas (DMA). A data serve como 
momento de reflexão e mudança de 
postura para aqueles que ainda não 
se deram conta da importância vi-
tal deste recurso que está aos pou-
cos desaparecendo. 

 O desperdício pode acarretar 
consequências ruins, como a falta 
de água em rios e lagos, acelera-
ção do derretimento do gelo polar, 
causando a mortandade do habitat 
e outros reflexos da natureza quan-
do é castigada pelo homem. Esse 
resultado é alarmante para a popu-
lação, que em épocas de chuva so-
fre com alagamentos e enchentes. 
O lixo acumulado entope os esgo-
tos, fazendo com que a água suja 
retorne para as ruas, destrói casas 
e móveis, além do perigo de conta-
minação à saúde.

 Uma atitude sustentável pode-
rá servir de exemplo para as pró-
ximas gerações. Essa prática deve 
fazer parte do nosso cotidiano, 
seja no tempo gasto para se tomar 

banho, não usar a mangueira para 
limpar a calçada e sim a vassoura 
ou reutilizar a água da última la-
vagem da máquina de lavar rou-
pa, entre outros, ações que fazem 
extrema diferença para uma vida 
mais saudável e responsável. 

 Os condomínios, na sua condi-
ção de imóveis que abriga diversas 
famílias, podem ser condutores de 
boas ações de sustentabilidade e 
uso racional dos recursos hídricos. 
Algumas medidas simples podem 
trazer ganhos imensuráveis para o 
patrimônio e, sobretudo, ao meio 
ambiente. 

Confira algumas atitudes que fa-
zem diferença:

* Aproveitamento de água da chu-
va: com esse método o ganho é em
dobro. Ganha a natureza com o uso
de menos água e ganha também o
bolso do consumidor, que não paga
para receber chuva. Para fazer a
coleta é necessário instalar calhas e
condutores que transportem a água
para uma cisterna. Essa água pode
ser usada para diversas atividades
rotineiras como lavar pisos e vi-
draças, regar plantas. Não é reco-
mendada para banhos ou consumo
humanos, pois não é tratada.

* Exterminar vazamentos: Infil-
trações que passam água de uma
unidade para outra são motivos de
brigas entre condôminos e conse-
quente dor de cabeça para o sín-
dico. Além disso, essa água que
está vazando é exemplo claro de
desperdício. Como medida pre-
ventiva, o ideal é que se verifique
periodicamente as condições dos
encanamentos gerais dos edifícios,
as bombas dos reservatórios, as
torneiras, válvulas de vasos sanitá-
rios e canos de apartamentos, para
ver se não há algum vazamento.

* Alie-se à tecnologia: existem no

mercado torneiras inteligentes que 
cronometram o tempo da vazão da 
água. Outras alternativas são as tor-
neiras de pressão (a que o usuário 
empurra a válvula que libera água 
por alguns segundos) e as de sen-
sor (onde a água só é liberada en-
quanto a mão está embaixo). Esses 
equipamentos baratearam os custos 
e podem ser adquiridos sem grande 
dispêndio financeiro. As torneiras 
inteligentes são boas para evitar o 
pinga-pinga ou a ação de crianças 
que as deixam abertas. 
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Seu Condomíno
Obrigações previdenciárias dos condomínios

Por Rudnei Maciel |

Para efeitos de fiscalização, 
os condomínios são con-
siderados empresas. Além 

dos recolhimentos previdenciários 
decorrentes da relação de trabalho, 
podemos citar a obrigatoriedade do 
condomínio em efetuar a retenção 
e recolhimento das contribuições 
previdenciárias quando do paga-
mento de empresas, cooperativas e 
contribuintes individuais, respeita-
dos os limites estabelecidos em lei.

Retenção de INSS sobre 
contribuinte individual

 Todo contribuinte individu-
al deve ser inscrito no Cadastro 
Nacional de Informação Social 
(CNIS), do qual recebe um núme-
ro de identificação do trabalhador 
(NIT). O NIT poderá ser o número 
de inscrição no INSS, ou do Pro-
grama de Integração Social (PIS) 
ou do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Caso o contribuinte não es-
teja cadastrado, o contratante (con-
domínio) deverá cadastrá-lo pelo 
página eletrônica da Previdência 
Social (www.mpas.gov.br) ou por 
meio do PREVFONE.
 Por força do art. 4º da Lei 
10.666/2003, o condomínio pas-
sou a ter obrigação de arrecadar 
a contribuição previdenciária do 
autônomo a seu serviço e efetuar o 
recolhimento junto com as demais 
contribuições previdenciárias do 
mês.
 Relembramos que o síndi-
co, perante a Previdência Social, 
é classificado como contribuinte 
individual e, portanto, caso seja 
remunerado ou dispensado do pa-
gamento da sua cota condominial 
(forma indireta de remuneração), 
estará sujeito à retenção e aos reco-
lhimentos previdenciários (art. 9ª, 
inc. V, letra “i” O Decreto 3048/99 
e art. 12, V, f, do PCSS – Lei 
8.212/91).
 Ocorre o fato gerador no mês 
em que for pago o serviço. A base 
de cálculo é o valor dos serviços 
prestados, chamado de salário con-
tribuição. Os limites mínimos e 
máximos do salário contribuição 
são fixados periodicamente pelo 
Ministério da Previdência So-
cial (atualmente => mínimo: R$ 
350,00 e máximo: R$ 2.801,56). 
A alíquota para retenção é de 11% 
(§4º do art. 3º, Lei 8.212/91). Mes-
mo que o valor do serviço prestado
seja inferior ao limite mínimo do
salário-contribuição, o condomínio
deverá realizar a retenção e o reco-
lhimento da contribuição à previ-
dência, respeitado o valor mínimo
da GPS. A complementação da
contribuição incidente sobre a di-
ferença entre o valor pago e o limi-
te mínimo do salário-contribuição,

é de responsabilidade do autônomo 
(contribuinte individual).
 O condomínio deverá entregar 
ao trabalhador autônomo compro-
vante do pagamento efetuado, com 
a identificação completa do toma-
dor e do prestador do serviços, 
além da discriminação dos valores 
pagos e retidos (art. 60, V, da IN 
MPS/SRP nº 3/2005). Além dis-
so, o condomínio deverá declarar 
todas as informações do prestador 
do serviço na GFIP (Guia de Reco-
lhimento do FGTS e informações a 
Previdência Social).
 Caso o contribuinte individual, 
dentro do mês, já tenha sofrido des-
conto até o limite máximo do salá-
rio de contribuição (R$ 2.801,56), 
por trabalhar ou prestar serviços 
para outros tomadores de serviços, 
deverá apresentar os comprovantes 
de pagamento para que não incida 
a retenção.

Retenção de INSS sobre 
prestação de serviços de 

pessoa jurídica
 Quando o condomínio con-
tratar serviços prestados mediante 
cessão de mão-de-obra ou emprei-
tada, deverá reter 11% do valor 
bruto da nota fiscal, da fatura ou do 
recibo de prestação do serviço e re-
colher o montante retido em nome 
da empresa contratada (art. 31, lei 
8.212/91).
 Cessão de mão-de-obra é a co-
locação à disposição da empresa 
contratante, em suas dependências 
ou nas de terceiros, de trabalhado-
res que realizem serviços contínu-
os, relacionados ou não com sua 
atividade fim, quaisquer que sejam 
a natureza e a forma de contrata-
ção, inclusive por meio de trabalho 
temporário (art. 143, IN MPS/SRP 
nº 03/05).
 Empreitada é a execução, 
contratualmente estabelecida, de 
tarefa, de obra ou de serviço, por 
preço ajustado, com ou sem for-
necimento de material ou uso de 
equipamentos, que podem ou não 
ser utilizados, realizada nas depen-
dências da empresa contratante, 
nas de terceiros ou nas da empresa 
contratada, tendo como objeto um 
resultado pretendido (art. 143, IN 
MPS/SRP nº 03/05).
 O fato gerador é a prestação 
dos serviços. A base de cálculo in-
cide sobre o valor dos serviços. A 
forma de recolhimento é a Guia da 
Previdência Social (GPS).
 Tendo em vista que o valor 
mínimo estabelecido pela Secreta-
ria da Receita Previdenciária para 
recolhimento em documento de 
arrecadação (GPS) é de R$ 29,00, 
quando o valor bruto dos serviços 

constante da nota fiscal, for infe-
rior a R$ 264,00 (R$ 264 x 11% 
= R$ 29,04), o condomínio está 
desobrigado de efetuar a retenção. 
A GPS deve ser recolhida até o dia 
02 do mês seguinte a prestação do 
serviço.
 Sobre o valor dos materiais 
empregados não incide INSS.
 Os serviços sujeitos a retenção, 
se contratados mediante cessão de 
mão-de-obra ou empreitada, estão 
descritos no art. 145 e 146, da IN 
MPS/SRP nº 3/2005. Dentre eles 
podemos citar:
- limpeza, conservação ou zelado-
ria, que se constituam em varrição,
lavagem, enceramento ou em ou-
tros serviços destinados a manter a
higiene, o asseio ou a conservação
de praias, jardins, rodovias, monu-
mentos, edificações, instalações,
dependências, logradouros, vias 
públicas, pátios ou de áreas de uso
comum;
- vigilância ou segurança, que te-
nham por finalidade a garantia da
integridade física de pessoas ou a
preservação de bens patrimoniais;
- construção civil, que envolvam a
construção, a demolição, a refor-
ma ou o acréscimo de edificações
ou de qualquer benfeitoria agrega-
da ao solo ou ao subsolo ou obras
complementares que se integrem a
esse conjunto, tais como a repara-
ção de jardins ou passeios, a colo-
cação de grades ou de instrumentos
de recreação, de urbanização ou de
sinalização de rodovias ou de vias
públicas”

Dispensa da Retenção:
 O condomínio fica dispensado 
de efetuar a retenção (art. 148, da 
IN MPS/SRP nº 3/2005), quando:
I - o valor correspondente a onze 
por cento dos serviços contidos em 
cada nota fiscal, fatura ou recibo de 
prestação de serviços for inferior 
ao limite mínimo estabelecido pela 
Secretaria da Receita Previdenci-
ária para recolhimento em docu-
mento de arrecadação ( atualmente 
R$ 29,00);
II - a contratada não possuir em-
pregados, o serviço for prestado 
pessoalmente pelo titular ou sócio 
e o seu faturamento do mês ante-
rior for igual ou inferior a duas ve-
zes o limite máximo do salário de 
contribuição, cumulativamente;
III - a contratação envolver so-
mente serviços profissionais re-
lativos ao exercício de profissão 
regulamentada por legislação fe-
deral (ex. engenheiros, advoga-
dos, contadores, etc), ou serviços 
de treinamento e ensino ( inciso X 
do art. 146), desde que prestados 
pessoalmente pelos sócios, sem o 

concurso de empregados ou outros 
contribuintes individuais.
 Para comprovação dos requisi-
tos previstos no item II, a contrata-
da apresentará à tomadora declara-
ção assinada por seu representante 
legal, sob as penas da lei, de que 
não possui empregados e o seu fa-
turamento no mês anterior foi igual 
ou inferior a duas vezes o limite 
máximo do salário de contribuição.
 Para comprovação dos requi-
sitos previstos no item III, a con-
tratada apresentará à tomadora 
declaração assinada por seu repre-
sentante legal, sob as penas da lei, 
de que o serviço foi prestado por 
sócio da empresa, no exercício de 
profissão regulamentada, ou, se for 
o caso, profissional da área de trei-
namento e ensino, e sem o concur-
so de empregados ou contribuintes
individuais ou consignará o fato na
nota fiscal, na fatura ou no recibo
de prestação de serviços.

Não aplicabilidade da 
retenção:

 Dentre o rol de serviços que 
mais interessam aos condomínios, 
não se aplica o instituto da reten-
ção ( art. 176, da IN MPS/ SRP 
03/05):
- à empreitada total, ( alínea “a” do
inciso XXVIII do caput e no § 1º,
ambas do art. 413 da IN MPS/ SRP 
03/05) aplicando-se, nesse caso, o
instituto da solidariedade, quanto
ao cumprimento das obrigações
previdenciárias.
- à empreitada realizada nas depen-
dências da contratada ( ex. conser-
to de motor do portão de garagem
na sede da empresa contratada).

É importante entender a de-
finição de empreitada total, ou 
seja, aquele contrato celebrado 
entre o proprietário do imóvel, o 
incorporador, o dono da obra ou 
o condômino e uma empresa, para
a execução de obra ou serviço de
construção civil, no todo ou em
parte( art. 413, inciso XXVIII, IN
MPS/SRP 03/05) , podendo ser:

a) total, quando celebrado exclusi-
vamente com empresa construto-
ra, que assume a responsabilidade
direta pela execução de todos os
serviços necessários à realização
da obra, compreendidos em todos
os projetos a ela inerentes, com
ou sem fornecimento de material;
Considera-se empresa construtora
(inciso XX, do art. 413 da IN MPS/
SRP 03/05), a pessoa jurídica le-
galmente constituída, cujo objeto
social seja a indústria de constru-
ção civil, com registro no CREA (
art. 59 da Lei nº 5.194/1966);
b) parcial, quando celebrado com
empresa construtora ou prestadora
de serviços na área de construção
civil, para execução de parte da
obra, com ou sem fornecimento de
material.

As cooperativas de trabalho 
não estão mais sujeitas à reten-
ção em decorrência de contrato de 
prestação de serviços a partir de 
março de 2000, quando passou a 
vigorar a lei nº 9.876/99 que alte-
rou a forma de contribuição sobre 
esta prestação específica, ou seja, 
o condomínio deverá a seu cargo,
contribuir com 15% sobre o valor
bruto da nota fiscal, fatura ou reci-
bo emitida pela cooperativa, relati-
vamente aos serviços prestados por
cooperados. (Permitida também a
dedução de valores corresponden-
tes a material e/ou equipamentos).

Destaque da retenção:
 A empresa prestadora do servi-
ço é obrigada a destacar no corpo 
da nota fiscal o valor da retenção 
para o INSS (art. 154, da IN MPS/
SRP Nº 03/04). Destaque não é 
dedução, portanto, o valor total da 
nota fiscal não sofre redução.
 O prazo para guarda de docu-
mentação do INSS é de 10 anos 
(art. 348, Decreto nº 3.048/99).

Rudnei Maciel Advogado, admi-
nistrador, professor do curso de 
Administração Condominial da 
FA.RS e colaborador da Folha do 
Síndico.
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Zico 60 Anos
Esporte Por Aldo Junior |

A nação rubro-negra está em 
festa. Seu maior ídolo com-
pleta hoje 60 anos, grande 

parte deles dedicada ao clube do 
coração. Arthur Antunes Coimbra, 
simplesmente Zico, faz questão de 
ressaltar essa ligação afetiva com a 
Gávea. “O Flamengo é um capítu-
lo à parte na minha carreira. Não é 
fácil um torcedor do clube chegar à 
posição a que cheguei. Era um so-
nho de criança jogar com a camisa 
10 do Flamengo, e depois tive a 
oportunidade de fazer parte de um 
dos maiores times da história do 
clube”, disse o ídolo, por telefone, 
ao Estado de Minas.

 Nascido no subúrbio carioca 
de Quintino Bocaiúva – daí o ape-
lido Galinho de Quintino –, Zico 
chegou à escolinha do Fla em se-
tembro de 1967. O vice-presidente 
George Helal decidiu investir na 
promessa e estabeleceu tratamento 
especial para o desenvolvimento 
físico do garoto franzino, que, en-
tre 1967 e 1970, passou de 37kg 
e 1,55m para 53kg e 1,66m. A es-
treia no profissional foi num clás-
sico com o Vasco (vitória por 2 a 
1), em 29 de julho de 1971, pela 
penúltima rodada da Taça Guana-
bara, com pouco mais de 18 mil 
pagantes no Maracanã.

 Campeão mundial e da Liber-
tadores em 1981, tetra brasilei-
ro em 1980, 1982, 1983 e 1987, 
Zico não é idolatrado apenas pelos 
rubro-negros. No Japão, é consi-
derado herói nacional. Ao encerrar 
a carreira no Brasil, ele foi convi-
dado a atuar no incipiente futebol 
nipônico, já aos 38 anos. Não só 
ajudou a desenvolver a modalidade 
no país, comotambém comandou 
posteriormente a Seleção Japone-
sa. “O Japão também tem grande 

importância para mim, porque co-
meçamos lá do zero. Considero o 
Kashima (Antlers) como um filho 
que você cria. Dá prazer e orgulho 
ver hoje o país como o nº 1 do con-
tinente”, comemorou.

 A passagem pela Seleção Bra-
sileira, que ele defendeu em três 
Copas do Mundo (1978, 1982 e 
1986), começou no mesmo 1971, 
com o título do Pré-Olímpico da 
Colômbia. Mas as decepções tam-
bém logo apareceram: Zico não 
foi convocado para a Olimpíada 
de Munique. “Minha carreira teve 
também momentos ruins. Não foi 
só felicidade. O corte na Olimpí-
ada de 1972 quase me fez desistir 
da carreira”, recordou o craque, 
que citou também a contusão no 
joelho esquerdo em 1985, a um 
ano da Copa do México, disputa-
da com muito sacrifício. “Lógico 
que foram momentos de muita di-
ficuldade, mas aí entra o lado de 
superação e da determinação, que 
marcaram minha carreira.”

 Uma particularidade na car-
reira de Zico foram os confrontos 
com os mineiros. Enquanto dian-
te do Atlético fez grandes jogos, 
brilhou e conquistou título, contra 
o Cruzeiro, ele jamais balançou a
rede. “Às vezes, encontro torcedor
do Cruzeiro que me parabeniza por
isso. Mas é coincidência. Em ne-
nhum momento tive preocupação
de marcar contra A ou B. Queria
era ajudar o Flamengo, não conta-
va tanto o adversário. Flamengo e
Atlético tinham grandes equipes,
que disputavam palmo e palmo e
fizeram grandes jogos seguidos.
Eram duas seleções”, lembrou.

 Outra forte ligação de Zico 
com Belo Horizonte é o médico 
Neylor Lasmar, que cuida de seu 

joelho desde 1986. “Faço aniver-
sário no dia 3 e ele no dia 4. Até 
nisso combinamos. Foram quatro 
cirurgias, sempre cuidando de mim 
com muito carinho. É uma amiza-
de muito grande, que passou de pai 
para filho, agora com o Rodrigo”, 
afirmou o eterno camisa 10 do Fla.

 Depois de comandar a Seleção 
Japonesa de 2002 a 2006, Zico deu 
sequência à carreira de treinador 
em mercados menos nobres, como 
Turquia (Fenerbahce), Uzbequis-
tão (Bunyodkor), Rússia (CSKA), 
Grécia (Olympiakos) e Iraque. O 
ídolo justificou por que não traba-

lha no Brasil: “É opção minha, para 
não ter de enfrentar o Flamengo. 
Por causa da minha ligação com a 
torcida, não conseguiria enfrentá-
-lo”.

 Outra decepção vivida por 
Zico profissionalmente ocorreu no 
ano passado, quando deixou o co-
mando da Seleção Iraquiana, com 
a qual tinha contrato até 2014. “Foi 
muito chato. Estava cheio de espe-
rança, mas não tive apoio. Não deu 
certo e agora quero resolver essa 
questão na Fifa”, disse o treinador, 
ainda sem planos para a sequência 
da carreira.

 Coordenador técnico com Za-
gallo na Copa do Mundo de 1998, 
quando foi acusado de ter parti-
cipado do corte do atacante Ro-
mário, Zico aposta na dupla Luiz 
Felipe Scolari e Carlos Alberto 
Parreira na Seleção Brasileira na 
Copa das Confederações e na Copa 
do Mundo. “Eles pegaram uma Se-
leção bem estruturada. Mano Me-
nezes levou tempo, mas conseguiu 
montar uma base. Eles têm bons 
jogadores e precisam de uma sequ-
ência para entrar com confiança na 
Copa das Confederações.” Para o 
Galinho, uma das maiores dificul-
dades nas duas competições pode 
ser justamente o fator local. “A tor-
cida brasileira vai querer vencer ou 
vencer aqui. Eles precisam traba-
lhar muito o lado psicológico dos 
jogadores”, alertou.

Fonte: www.superesportes.com.br

Zico



6 Março de 2013

Prevenção
A importância do seguro em um 

condomínio (Parte II)

Coberturas opcionais
 Coberturas opcionais são 
todas as que não se referem 

à estrutura da edificação e devem 
ser aprovadas em assembleia.
 Os sinistros mais comuns em 
condomínios acontecem na gara-
gem, com portões e carros. Em 
seguros que envolvem a garagem, 
se apenas alguns moradores forem 
proprietários de vagas, deve haver 
consenso entre eles de que os ou-
tros condôminos não contribuirão 
para as despesas.
 Elevadores dificilmente cau-
sam acidentes, mas podem trazer 
grandes problemas ao condomínio 
quando acontecem. Se alguém cair 
no poço do elevador, o condomínio 
pode ter de indenizar em valores 
altíssimos o acidentado e sua famí-
lia.
 A responsabilidade sobre aci-
dentes em elevadores é do con-
domínio, a não ser que seja com-
provado o mau uso, como ignorar 
sinais de advertência ou exceder o 
peso ou lotação máximos. Um aci-
dente com um morador, visitante 
ou funcionário será de responsa-
bilidade do condomínio e não da 
conservadora. No caso de acidente 
com funcionário da conservado-
ra, o condomínio pode ser citado 
como co-responsável.

Exemplos de coberturas 
opcionais:

 Responsabilidade civil de ve-
ículos: pode ser específica para da-
nos causados pelo manobrista, ou 
para furtos, ou cobrir vários even-
tos.
 Responsabilidade civil dos 
portões: cobre os prejuízos cau-
sados pelos acidentes comuns com 
portões, desde que sejam de res-
ponsabilidade do condomínio.
 Responsabilidade civil sín-
dico: prejuízos causados por má 
administração ou negligência não 
intencional do síndico. É feito pelo 
condomínio para proteger a pessoa 
que está no cargo, muito exposta a 
multas e punições judiciais.
 Seguro de vida e acidentes 
para funcionários: em algumas 

regiões, como na maior parte do 
Estado de São Paulo, é obrigatório. 
Nas demais é recomendável já que, 
no caso de um acidente de traba-
lho, o condomínio certamente será 
acionado.

Garagem
Como norma geral, considera-

-se que o condomínio só é respon-
sável por danos a carros na gara-
gem se houver um manobrista ou
vigia no local, ou se houver equi-
pamentos de segurança no local,
como circuito interno de seguran-
ça.

Pode haver ressalvas na con-
venção quanto às responsabilida-
des do condomínio, desde que não 
firam a legislação. As ressalvas de-
vem ser específicas e só valem para 
os casos a que se referem.

Fora essas condições, o condo-
mínio não é responsável por danos 
causados por roubos, furtos, coli-
sões ou vandalismo.

No entanto, pode-se fazer um 
seguro que cubra estes eventos. 
Havendo uma cobertura corres-
pondente, o síndico é obrigado a 
acionar o seguro quando ocorre um 
sinistro.

Portões eletrônicos
 Portões eletrônicos geram 
muitos acidentes. Por isso, existe 
até um seguro específico para co-
brir danos causados por acidentes 
causados por eles.
 Pode haver falha mecânica, 
mas é mais comum o mau uso cau-
sar um acidente:
 Motorista aproveita a passa-
gem de um carro à frente e o portão 
se fecha, danificando-se e ao auto-
móvel.

 Responsabilidade do motorista 
em ressarcir o condomínio pelos 
danos causados ao portão, além de 
arcar com os reparos do seu pró-
prio veículo.
 Motorista abre o portão e o 
porteiro o fecha acidentalmente 
durante a passagem do carro.
 Responsabilidade do condomí-
nio em ressarcir os danos no veí-
culo, bem como eventuais gastos 
com transporte no tempo de con-
serto (táxi, aluguel de carro). Os 
reparos no portão também ficam 
por conta do condomínio.
 Em caso de dúvida, o ônus da 
prova cabe ao reclamante.

Responsabilidades do 
condomínio

 Às vezes o condomínio tem a 
responsabilidade sobre um aciden-
te que causa um prejuízo a um con-
dômino, mesmo que o evento não 
esteja segurado.
 Problemas envolvendo raios e 
danos elétricos podem se estender 
a computadores e demais aparelhos 
ligados à rede elétrica. A princípio, 
a cobertura não inclui equipamen-
tos pessoais dos condôminos. No 
entanto, se um raio atingir o prédio 
e o para-raios não absorver a des-
carga devidamente por estar mal 
instalado, o condomínio deve res-
sarcir as unidades pelos prejuízos 
individuais em seus aparelhos.
 Se o condomínio tem o segu-
ro de responsabilidade civil, é o 
caso de acioná-lo. O seguro contra 
raios e danos elétricos protege, por 
exemplo, os elevadores, que são 
instalações comuns.

Fonte: sensato.com.br

De janeiro a dezembro do 
ano passado, 4% dos bo-
letos de condomínio emi-

tidos aos moradores de apartamen-
tos residenciais na capital paulista 
ficaram em aberto por 30 dias ou 
mais, contra 3,3% em 2011.

 A inadimplência no pagamento 
de cotas de condomínio na cidade 
de São Paulo cresceu 21,2% em 
2012 na comparação com o ano 
anterior, de acordo com pesquisa 
realizada pela Lello.

 De janeiro a dezembro do ano 
passado, 4% dos boletos de condo-
mínio emitidos aos moradores de 
apartamentos residenciais na capi-
tal paulista ficaram em aberto por 
30 dias ou mais, contra 3,3% em 
2011.

 O índice de inadimplência em 
2012, embora maior que 2011, ain-
da está abaixo dos registrados em 
anos anteriores.

 Em 2010, 4,3% das cotas de 
condomínio ficaram em aberto por 
mais de 30 dias. Em 2009, 4,5%, 
e em 2008, 6%. Na comparação 
entre 2008 e 2012 houve queda de 
30% na inadimplência.

 No ano passado as maiores ta-
xas de inadimplência mensal em 
condomínios paulistanos foram 
registradas em outubro, com 5,5% 
e em agosto, com 5%. Os menores 
índices ocorreram em julho, no-
vembro e dezembro: 3,6% em cada 
mês.

“A inadimplência alta pode pre-
judicar o fluxo de caixa dos con-
domínios, que têm uma série de 
obrigações a cumprir pontualmen-
te, como a folha de funcionários, 
encargos trabalhistas e contas de 
água, energia elétrica e gás, além 
de contratos de manutenção e con-
servação. Mas nos últimos anos 
os índices têm permanecido em 
patamares baixos, na média”, diz 
Carlos Henrique, gerente de Co-
brança da Lello Condomínios”.

 Ele observa que o sinal de 
alerta deve se acender quando a 
inadimplência ultrapassa a marca 
dos 7% do total de boletos emiti-
dos no condomínio.

O índice de 
inadimplência em 

2012, embora maior 
que 2011, ainda 
está abaixo dos 

registrados em anos 
anteriores
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Especial
Saiba como resolver um processo por 

meio de conciliação

Com cerca de 90 milhões de 
processos em tramitação 
no País, resolver um con-

flito judicial por meio de acordo 
amigável pode ser a forma mais 
célere de colocar um ponto-final 
no litígio. O tempo de espera pelo 
fim de um processo na Justiça co-
mum em comparação a outro ins-
crito nos Núcleos de Mediação e 
Conciliação brasileiros é um dos 
motivos que leva o cidadão a optar 
por essa modalidade alternativa de 
resolução de conflito.

 A conciliação é uma modalida-
de alternativa de resolução de lití-
gios, feita com a ajuda de uma ter-
ceira pessoa – o conciliador – que 
ajuda as partes a construírem um 
acordo, de maneira pacífica. Essa 
prática é fomentada pelo Movi-
mento pela Conciliação, programa 
coordenado pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) e desenvolvi-
do em parceria com os tribunais de 
todo o País.

Tipos de processos
 A conciliação pode ser utiliza-
da em quase todos os casos: pensão 
alimentícia, divórcio, desapropria-
ção, inventário, partilha, guarda 
de menores, acidentes de trânsito, 
dívidas em bancos e financeiras e 
problemas de condomínio, entre 

vários outros.

 No entanto, vale lembrar que 
não existe possibilidade de se uti-
lizar a conciliação para casos que 
envolvam crimes contra a vida (ho-
micídios, por exemplo), tampouco 
nas situações previstas na Lei Ma-
ria da Penha (como denúncias de 
agressões entre marido e mulher).

Como conciliar?
 A conciliação pode ser feita 
durante a fase litigiosa – enquanto 
o processo tramita pelas instâncias
judiciais – ou mesmo antes de a
disputa ser levada à Justiça. Nos
Juizados Especiais, a tentativa de
se resolver a questão por meio da
conciliação é automática. Logo na
primeira sessão, quando é obriga-
tória a presença das duas partes,
é feita a proposta de se resolver
o conflito de maneira negociada.
Vale lembrar que, nos juizados es-
peciais, não é necessária a presen-
ça de um advogado.

 Nos processos cíveis comuns, 
em que as partes são representa-
das por advogados, o cidadão deve 
dizer ao advogado que solicite a 
inclusão de seu processo nas pau-
tas das sessões de Conciliação dos 
Núcleos ou dos Centros de Conci-
liação existentes nos tribunais. 

Procedimento
 O pedido é avaliado pelo juiz, 
que pode encaminhá-lo ou não 
para a conciliação. Como cada es-
tado se organiza de forma diferente 
em relação aos núcleos, os advoga-
dos devem comparecer aos centros 
para se informar sobre como de-
vem proceder em relação aos pro-
cessos de seus clientes.

 Em alguns casos, a própria 
vara seleciona processos com po-

tencial para conciliação e encami-
nha os casos para o Núcleo. Este, 
por sua vez, entra em contato com 
a parte para saber se ela tem inte-
resse em conciliar. Caso a outra 
parte concorde em participar, é 
marcada uma sessão para que os 
envolvidos, perante o conciliador, 
tentem encontrar uma solução para 
o conflito.

Consenso
Os conciliadores devem esti-

Por Cecília Lima |

mular as partes a pensarem em so-
luções de ganhos mútuos e a ava-
liar quais dessas opções atendem 
melhor às necessidades de ambos. 
Os conciliadores podem fazer su-
gestões, mas jamais impor uma 
proposta. O conciliador é uma pes-
soa comum da sociedade que rece-
be treinamento especial para lidar 
com conflitos e contribui na formu-
lação de um acordo que aproxime 
os interesses dos dois litigantes. 
(Agência CNJ)
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Cotidiano
Entrega da correspondência 
é problema nos condomínios

Por Cecília Lima | O que é Benfeitoria? 
Benfeitorias Necessárias, 

Úteis e Voluptuárias

Armários para cartas fecha-
dos têm sido uma solução 
criativa, segura e econô-

mica para grandes condomínios. 
Com o aumento das compras pela 
internet, esse é um problema que 
tende a ficar cada vez pior.
 A entrega da correspondência 
é um assunto que dá muita dor de 
cabeça para moradores e para os 
síndicos. Quanto maior o condo-
mínio, mais complicado distribuir 
tanta carta.
 Nem sempre esse problema 
tem solução, porque os condomí-
nios têm ficado cada vez maiores. 
Várias torres, muita gente e cada 
vez mais encomendas feitas até 
pela internet.
 Alguns condomínios adotam 
algumas medidas práticas para 
tentar resolver: comprar armários, 
contratar profissionais só para cui-
dar da correspondência. Mas nada 
disso funciona se quem mora ou 
trabalha no condomínio não ajuda.
 Nem cachorro, nem vazamen-
to. O motivo da “chiadeira” dos 
moradores de um condomínio em 
São Paulo é a correspondência.
“No mês passado, minhas duas fa-
turas do cartão de crédito não che-
garam, tanto a minha quanto a da 
minha esposa”, diz o consultor de 
tecnologia Anderson Figueiredo da 
Luz.
 Anderson pagou as contas pela 
internet, mas não ficou livre de pre-
ocupações: “Ficamos apreensivos 
porque, por exemplo, uma fatura 
do cartão de crédito tem seu histó-
rico, os lugares que você costuma 
freqüentar”, destaca.
 Pela lei, a responsabilidade de 
carteiros e entregadores termina 
exatamente na portaria do prédio. 
Do outro lado do portão, é obriga-
ção do condomínio se organizar 
para fazer as entregas. E quem res-
ponde pela administração é o síndi-
co.
 Foi por isso que o síndico Wil-
son Favieri Filho tomou uma deci-
são: acabou com a entrega porta a 
porta. Comprou um armário para 
cartas fechado a chave. São 400 
gavetas, uma para cada apartamen-

to. A partir de agora, as correspon-
dências serão guardadas no local, 
até que os moradores venham reti-
rá-las.
“Temos 600 moradores e, em tese, 
nós deveríamos ter mais de 12 
horas desse tipo de prestação de 
serviço. É impraticável conseguir 
essa qualidade com a quantidade 
de mão de obra que nós tínhamos”, 
afirma o síndico Wilson Favieri Fi-
lho.
 Se em um condomínio residen-
cial já existem problemas, imagine 
em um com mais de 550 escritórios 
e mais 47 apartamentos. Por mês, 
os Correios deixam uma média de 
50 mil correspondências e todas 
vão direto para um centro de dis-
tribuição, com oito funcionários. 
Eles separam tudo e fazem a entre-
ga pessoalmente.
“Somos carteiros internos. Não 
tem problema com cachorro, nada, 
só com alguma pessoa. Às vezes 
se pega um condômino assim, que 
não está no dia dele, mas que você 
já vê, já normaliza tudo”, conta o 
supervisor do setor de correspon-

dências José Manoel Gonçalves.
 O advogado Márcio Rachkor-
sky, especialista em resolver pro-
blemas de condomínio, diz que 
qualquer solução é bem-vinda, 
desde que leve em conta o custo 
para os moradores.
“Se o seu prédio tem dinheiro para 
investir em um mensageiro que vai 
entregar pessoalmente, muito bom. 
Um prédio que não tem esse di-
nheiro vai achar uma solução cria-
tiva, porém segura, para entregar 
as correspondências. O importante 
é que o morador participe desse 
processo, se conscientize que ele 
faz parte disso e ele precisa aju-
dar, cooperar”, aponta Márcio Ra-
chkorsky.
 Outra dica do advogado para 
os condomínios é manter um livro 
para registrar as correspondências 
recebidas e também os avisos para 
os moradores. Mas, não dá para 
negar que com o crescimento do 
comércio pela internet, esse é um 
problema que tende a ficar cada 
vez pior.

As classificações de gas-
tos com Manutenção, 
Instalação, Benfeitorias, 

Consertos, Reformas, para fins de 
Controles Patrimoniais e de con-
tabilizações, tem suscitado muitas 
dúvidas e discussões.

O que é Benfeitoria?

 Considera-se benfeitorias 
os gastos realizados com o au-
mento de área de um imóvel, 
agregados,construídos, com objeti-
vo de ajustá-lo às necessidades de 
utilização da empresa.   Conforme 
dispõe o Parecer Normativo CST 
nº 104/75, quando as benfeitorias 
tiverem prazo de vida útil igual ou 
inferior a um ano ou se tratarem de 
despesas de conservação e reparos, 
tal como pintura do imóvel, manu-
tenção para deixá-lo em condição 
de uso, os custos correspondentes 
deverão ser contabilizados dire-
tamente como despesas operacio-
nais, dedutíveis.

Tipos de Benfeitorias: 
Necessárias, Úteis e 

Voluptuárias

 O Código Civil , Lei 
10.406/2002, no seu artigo 96, 
conceitua os três tipos de benfeito-
ria, daí temos que a Benfeitoria são 
obras executadas no imóvel com a 
intenção de conservá-lo, melhorá-
-lo ou embelezá-lo. Existem várias
espécies de benfeitorias e cada uma 
produz um efeito jurídico diverso.
As benfeitorias podem ser Neces-
sárias, Úteis ou Voluptuárias:

Benfeitorias Necessárias:

 São aquelas que se destinam à 
conservação do imóvel ou que evi-
tem que ele se deteriore, portanto 
são lançados diretamente em Des-
pesas de Manutenção. Exemplos: 
reparos de um telhado, reparo na 
parede para evitar a infiltração de 
água ou a substituição dos sistemas 
elétricos e hidráulico danificados, 
portanto todos eles são necessários 
com característica de uma manu-
tenção ou conserto, simplesmente.

Benfeitorias Úteis:

 As obras que aumentam ou fa-
cilitam o uso do imóvel, como por 
exemplo a construção de uma ga-
ragem, a instalação de grades pro-
tetora nas janelas ou fechamento 
de uma varanda, porque tornam o 
imóvel mais confortável, seguro ou 
ampliam sua utilidade.

Benfeitorias Voluptuárias:

 As que não aumentam ou faci-
litam o uso do imóvel, mas podem 
torná-lo mais bonito ou mais agra-
dável, tais como obras de jardina-
gem, de decoração ou alteração 
meramente estética como cerca 
viva, Colocação de Coluna Roma-
nas no Hall de Entrada, Construção 
de Lago para embelezamento do 
local.
Por: Prof. Honório Futida
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Matéria Capa

Brasília - O número de ações 
na Justiça por falta de pa-
gamento da taxa de con-

domínio em São Paulo aumentou 
3,98% em outubro em relação a se-
tembro deste ano. No Rio de Janei-
ro, a taxa de inadimplência de con-
domínios residenciais é 10,17%. 
Em Manaus, é 25%.

 Os dados são dos sindicatos 
das Empresas de Compra, Venda, 
Locação e Administração de Imó-
veis Residenciais e Comerciais 
(Secovi) das capitais e empresas 
administradoras de empreendi-
mentos residenciais.

 Os levantamentos mostram 
que provavelmente a taxa de con-
domínio é preterida em relação 
a outras contas no orçamento do-
méstico. O problema toma uma 
dimensão maior quando o imóvel 
não é próprio e sim alugado. Em-
bora o inquilino seja o responsável 
legal pela taxa, quando não é paga 
é o proprietário que tem de arcar 
com o prejuízo.

 Foi o que ocorreu com o mé-
dico Marco Antônio de Oliveira. 
Há algum tempo, o inquilino ficou 
sete meses seguidos sem pagar o 
aluguel ou o condomínio. Para não 
ter problemas, Marco de Oliveira 
tirou do próprio bolso o valor do 
condomínio. “Arquei com uma dí-

vida que não era minha, o que não 
estava na minha expectativa”, dis-
se. Em situações como essa, para 
não sair no prejuízo, muitos loca-
dores procuram aumentar o valor 
do aluguel para compensar a perda.

 Para enfrentar a questão, o 
novo Código de Processo Civil 
(CPC - PL 8.046/10) - que tramita 
na Comissão Especial da Câma-
ra dos Deputados - prevê que o 
inquilino que atrase o pagamento 
seja executado na Justiça e tenha 
o nome incluído nos cadastros do
Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC) e da Serasa.

Com nome na lista, o locatário 
- e não o proprietário, como prevê
a legislação em vigor - passará a
enfrentar dificuldades como, por
exemplo, a proibição de realizar
operações de crédito ou abrir con-
tas bancárias.

A alteração na lei foi estudada 

Novo Código de Processo Civil punirá locatário 
por falta de pagamento de condomínio

pelo ex-deputado Sérgio Barradas 
Carneiro (PT-BA) durante o perío-
do em que assumiu, como suplen-
te, até 9 de novembro deste ano, o 
mandato parlamentar e a relatoria 
do novo código. Segundo ele, o 
projeto resolverá as lacunas que 
existem hoje. “O código deve dar 
mais eficácia ao sistema judicial 
brasileiro, que hoje favorece quem 
não tem razão na relação proprietá-
rio e locatário”.

 Ao falar sobre a taxa de con-
domínio, o professor Washington 
Carlos de Almeida, autor do livro 
Direito Imobiliário, explica que 
essa despesa constitui obrigação 
propter rem, ou seja, inerente ao 
imóvel. Caso o locatário não pa-
gue, o locador deve arcar com o 
valor. Hoje, o síndico ajuíza ação 
contra o proprietário e é ele quem 
responde. Com a nova norma, 
“aquele que estiver na posse, ficará 

responsável”.

 A advogada Marília Gallo, 
conselheira da Ordem dos Advo-
gados do Brasil seccional Distrito 
Federal (OAB-DF) e especialis-
ta em direito imobiliário, explica 
que, com a nova norma, no que diz 
respeito ao pagamento de condo-
mínio, as ações passariam a ter um 
rito diferenciado e seriam julgadas 
com maior agilidade. Ela estima 
que, no DF, o tempo total do pro-
cesso, com todos os recursos, seja 
reduzido à metade. “Isso vai pro-
piciar uma melhoria grande, tanto 
no mercado de aluguéis, que terá 
maior segurança, quanto na gestão 
dos condomínios”.

 O texto do novo código foi ela-
borado por uma comissão de juris-
tas presidida pelo ministro do Su-
premo Tribunal Federal Luiz Fux 
para agilizar a tramitação das ações 
civis. A proposta permite a aplica-
ção da mesma sentença a todas 
as causas que tratem de questões 
jurídicas idênticas. Pelo código 
vigente (Lei 5.869/73), cada ação 
é analisada separadamente, o que 
aumenta o tempo de julgamento de 
todos os recursos e também o nú-
mero de decisões diferentes sobre 
casos semelhantes.

Fonte: Agência Brasil

Por: Mariana Tokarnia
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Síndico em Ação
Pró-atividade e Organização,

Sucesso Garantido!
Este mês apresentamos aos 

leitores da Folha do Sindi-
co a experiência vitoriosa 

da sindica Zeila Lemos Masca-
renhas Chaul do Condomínio do 
Edifício Darcy Ribeiro situado na 
SQN 212. Na função de sindica 
desde 2008 atuando com firmeza 
e dedicação no mister da função 
de sindicância, Zeila Chaul exer-
ce o cargo de sindica com  muita 
pró-atividade e transparência na 
gestão financeira dos recursos do 
prédio, promovendo ao longo des-
te período de 5 anos melhorias que 
tem ajudado a manter o edifício 
em excelentes condições operacio-
nais. 

As Finanças
 Sua preocupação em manter 
equacionada a saúde financeira do 
empreendimento e a transparência 
nas prestações de contas, propor-
cionam um alicerce seguro para a 
tomada de decisões administrati-
vas corretas e direcionadas na so-
lução das demandas. Vale ressaltar 
a importante participação do con-
selho fiscal na tomada de decisões 
mais complexas e, nos assuntos 
mais relevantes e de impacto fi-
nanceiro maior.  

Grandes mudanças 
 Com muita dificuldade na im-
plementação das reformas pela 
falta de recursos específicos, e ain-
da, por haverem várias priorida-
des emergenciais, as obras foram 
sendo efetivadas de acordo com 
as determinações da assembléia e 
com a participação dos excelentes 
prestadores de serviços contrata-

dos que atenderam as necessidades 
e as expectativas do condomínio, 
para exemplificar temos o Senhor 
Stefan Igreja Muhlhofor engenhei-
ro, o senhor Ronaldo da Empresa 
Eletron e senhor Antônio responsá-
vel pelos serviços de pintura geral 
do prédio.   

Benfeitorias e Obras 
Realizadas 

 As duas maiores conquistas da 
administração do condomínio do 
edifício Darcy Ribeiro, sem duvi-
da alguma foram a revitalização 
do telhado e a individualização 
dos hidrômetros. No tocante ao te-
lhado a batalha foi difícil. Muitas 
reclamações dos moradores nos 
períodos de chuva, com as inúme-
ras infiltrações que ocorriam nos 
apartamentos danificando móveis 
e armários dos moradores. Pro-
blema totalmente resolvido com a 
troca completa do telhado e revita-
lização das mantas protegendo os 
apartamentos dos vazamentos. 

 A redução da conta de água 
do condomínio sempre foi um 
grande problema da administra-
ção.  A conta do prédio chegava a 
R$21.000,00 reais antes da indivi-
dualização com um consumo ab-
solutamente descontrolado. Com a 
conclusão da obra, nossa conta re-
duziu para R$ 250,00, uma grande 
vitória, explica Zeila.  

Organização de 
Documentos

 Neste ínterim, quando assu-
miu o condomínio,  a sindica Zeila 
Chaul encontrou um caos instala-
do na documentação do prédio. 

Documentos jogados, pastas in-
completas, ou seja, total falta de 
controle. Para conseguir resolver 
este problema administrativo, Zei-
la Chaul contratou os serviços da 
Senhora Natalina para a completa 
reorganização da documentação do 
condomínio, obtendo êxito e con-
seguindo ordenar as pastas, arqui-
vos, organizando toda a história do 
prédio.

 O maior desafio de um síndi-
co a frente de um condomínio é, 
continuamente, tentar equacionar 
as ações administrativas atenden-
do os anseios dos moradores, e 
tentando de forma imparcial re-
solver os pedidos dos condôminos 
contemplando as diversidades de 
pensamentos e interesses de cada 
morador.

Neste período à frente do con-
domínio, Zeila Chaul realizou 
muitas melhorias e benfei-
torias executadas na gestão 
como seguem: 

1. Obra de revitalização do te-
lhado do edifício;

2. Pintura da garagem;

3. Evolução do sistema de se-
gurança;

4. Individualização dos hidrô-
metros;

5. Pintura das paredes e tetos
das escadas e halls;

6. Impermeabilização das cai-
xas d´água;

7. Montagem do escritório do
condomínio, com objetivo de
organizar procedimentos, docu-
mentos, chaves e demais ques-
tões administrativas;

8. Instalação de interfones na
garagem;

9. Gerir da melhor forma, den-
tro do possível, as prestações de
serviços de terceiros.

Zeila Chaul

Natalina, Zeila Chaul e a organização documental

Novo sistema de CFTV

Síndica Zeila Chaul |
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Decoração

Dicas

Banheiras proporcionam luxo e conforto

Por Cecília Lima |

Relaxar dentro da água 
morninha após um dia es-
tressante parece ser uma 

ótima idéia? Isso pode estar ao seu 
alcance. As banheiras deixaram de 
ser artigos de luxo e podem ser en-
contradas no mercado em diversas 
faixas de valores. A quantidade de 
dinheiro a se gastar depende do 
que o consumidor procura. 

 As banheiras de hidromas-
sagem requerem mais custos no 
processo de instalação, pois ne-
cessitam ser embutidas na alvena-
ria do cômodo ou em um deck de 
madeira. Além de cuidados com 
a dimensão do espaço, a banheira 
requer atenção com hidráulica e 
elétrica, principalmente para evitar 
o seu maior vilão: os vazamentos.

A lateral deve ser vedada com
silicone, rejunte e frontão entre o 
mármore e a borda, para que toda 
a água espirrada na parede corra de 
volta para a banheira e seja despe-
jada no ralo. Apenas o rejunte não 
é indicado, pois ele é rígido e em 
banheiras de acrílico, conforme a 
temperatura, pode trincar.

 Uma alternativa mais simples 
à hidromassagem é recorrer às ba-
nheiras de imersão. Bastante popu-
lares em lares brasileiros nas dé-
cadas de 50 e 60, essas banheiras 

voltaram ao mercado repaginadas. 
É possível encontrar modelos mo-
dernos de instalação mais simples. 
A banheira deve, preferencialmen-
te, ser instalada em um local distin-
to do chuveiro, mas caso o espaço 
seja restrito, pode-se usar as duas 
funcionalidades no mesmo local.

 As banheiras de imersão ga-
rantiram uma larga vantagem em 
relação as tradicionais de hidro-
massagem embutidas em alvena-
ria. Hoje as banheiras de imersão 
são opção para SPAs e também 

para a integração de ambientes, 
sendo utilizada, também, como um 
artigo de luxo e de decoração.

 Elas não precisam ser embu-
tidas, basta que haja espaço livre 
no ambiente e a instalação é feita. 
Dentre as vantagens de se optar por 
esses modelos estão: Redução do 
barulho, menos obras ou proble-
mas com a casa, possibilidade de 
levar o produto em caso de mudan-
ça e todo o charme com o design 
clássico ou moderno. Sem deixar 
de citar a ausência de manutenção. 

A diferença entre banheira 
e ofurô: o primeiro item 
é voltado à higiene cor-

poral, por isso sua água é trocada 
a cada utilização. Já o segundo 
equipamento tem o objetivo de 
ser usado para o relaxamento. 
Ofurô significa banheira em ja-
ponês, mas nos rituais familiares 
do país asiático assumem uma 
função diferente da que o equi-
pamento tem em nações ociden-
tais. São usados, lá, para banhos 
de imersão, em que o ocupante 
fica sentado e tem água até a al-

tura do ombro, aproximadamen-
te. Podem ser usados por mais 
de uma pessoa ao mesmo tempo 
e não têm a água trocada a cada 
uso, uma vez que o banho é to-
mado antes do rito de descanso. 
Outra característica do ofurô é a 
temperatura da água, mais alta: 
em geral, entre 36°C e 40°C. A 
banheira, por outro lado, permi-
te instalar acessórios como luzes 
que mudam de cor e hidromassa-
gem. Banhos de espuma e de sais 
podem ser tomados em ambos os 
equipamentos.

Banheiras X Ofurô

Renovando a pintura

 Está enjoado de olhar para 
uma parede com a mesma cor 
há anos? Renove a pintura! O 
simples fato de trocar a cor de 
um ambiente pode ser suficiente 
para transformá-lo por comple-
to. Alguns cuidados garantem 
um acabamento final com menos 
sujeira e boa aplicação. 

 A pintura sempre gera ba-
gunça, mas ela pode ser ame-
nizada se você forrar o chão 
do ambiente com camadas de 
materiais absorventes como jor-
nal ou papelão. Jamais deve ser 
usado plástico, pois nele a tinta 
não seca. Se você pisar em cima 

de um respingo vai acabar sujando 
por onde andar depois. 

 Um procedimento fundamen-
tal para um bom resultado final é 
lixar adequadamente a superfície 
a ser pintada. Para o gesso, por 
exemplo, utiliza-se uma lixa mais 
fina. Depois é necessário remover 
o pó com uma escova, vassoura de
pelo ou pano úmido.

 O selante que se passa depois 
de lixar também é importante, pois 
garantirá com que toda área receba 
tinta de forma igualitária, e, em se-
guida, a massa corrida. Por fim, a 
tinta da cor que preferir. Para gran-
de superfície pode ser usado o rolo, 
para quinas e periferia de janelas e 
portas, opte por um pincel menor. 

Hidrômetros

 A individualização dos hidrô-
metros pode ser a solução para o 
desperdício de água no condomí-
nio. Por saber que o desperdício 
de água não recairá sobre os seus 
bolsos, muitos proprietários não 
tomam o menor cuidado para eco-
nomiza e gastam água sem contro-
le. 

 Com isso, uma família peque-
na que usa menos água no dia a dia 
acaba pagando a mais por aqueles 

que desperdiçam ou naturalmente 
consomem mais o recurso, a exem-
plo de famílias com muitos mem-
bros.

 A individualização dos hidrô-
metros precisa ser feita por uma 
empresa especializada. Ela poderá 
instalar todos os hidrômetros em 
uma área comum do prédio ou um 
em cada unidade. Com este méto-
do, o condomínio torna-se o res-
ponsável por medir o consumo e 
emitir a conta individual.

Livro de ocorrências

 A existência de um livro de 
ocorrências em um condomínio 
não está prevista em lei, mas é uma 
boa solução para oficializar re-
clamações, sugestões e quaisquer 

anormalidades que venham a ser 
identificadas na convivência co-
letiva. 

 O uso deste instrumento 
também garante que o síndico 
esteja resguardado de se envol-
ver pessoalmente em qualquer 
conflito que haja no condomínio. 
Ao invés de procurar o adminis-
trador na casa dele, a orientação 
é que faça sua demanda através 
do livro. O registro ganha força 
de oficial, se estiver previsto na 
Convenção.

 O síndico deve estar atento 
ao provimento de encaminha-
mentos necessários para atender 
às solicitações postas no livro. 
Se nenhuma providência é toma-
da após o registro, o condômino 
para de recorrer ao livro de ocor-
rências, que perde credibilida-
de. O ideal é que cada morador 
receba um retorno pelo menos 
uma semana após registrar sua 
demanda no livro. 
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Manutenção
Entulho e resíduos de reformas 

são recicláveis

Por Andrea Mattos |

Além de reciclar latas de 
alumino, vidro e papel, os 
condomínios podem reci-

clar também resíduos e entulho de 
obras de reformas. Esta iniciativa 
pode trazer benefícios para a na-
tureza, como diminuir custos com 
material de construção.
 Os síndicos e condôminos em 
obra podem abater gastos com a 
construção e contribuir para a pre-
servação do meio ambiente com a 
destinação adequada dos resíduos 
que são produzidos, e nem sempre 
precisam ser eliminados. A recicla-
gem desse material pode ser feita 
de várias maneiras, o que ajuda a 
diminuir a degradação ambiental 
mediante a redução do volume de 
materiais despejados em aterros 
sanitários. Os resíduos retirados de 
uma demolição ou reforma podem 
ser quase todos reaproveitados. 
Madeiras, louças, portas, janelas, 
telhas, tijolos e ferragens, quando 
em bom estado, podem ser vendi-
dos para casas de demolição. Os 
azulejos e os pisos têm mercado 
nos cemitérios de azulejos – lojas 
especializadas na venda de mate-
riais que já saíram de linha. O en-
tulho pode ser reciclado para ser 
reutilizado.
 O Brasil chegou a gerar de 
30% a 35% de entulho a partir do 
material empregado em uma obra, 
o que aumentava de 10% a 15% os
gastos do valor total. Isso é resul-
tado de má execução da obra e má
qualidade dos produtos. Por isso, a
preocupação com material de me-
lhor qualidade e mão-de-obra qua-
lificada. Existem regras específicas
para reciclagem dos resíduos, mas
são pouco aplicadas no Brasil. A 
Resolução 307 do Conama (Con-
selho Nacional do Meio Ambien-
te), dispõe sobre o gerenciamento
de resíduos e determina que as pre-
feituras e as construtoras façam um
planejamento sobre o destino do
entulho. Conforme a resolução do
Conama, os materiais são dividi-
dos em quatro classes. A primeira
é composta por materiais cinzas e
vermelhos – concretos, cimentos,
argamassas, blocos, tijolos e telhas
cerâmicas e solos de escavação.
Esse material pode ser reciclado para 
virar componente ou ser estocado
pelo município para reciclagem.

 A segunda classe é de mate-
riais recicláveis como vidro, alu-
mínio, borracha, plástico e papel, 
que devem ser enviados para os 
recicladores específicos. A tercei-
ra classe inclui materiais que não 
permitem a reciclagem econômica. 
Exemplo desse caso na construção 
civil é o gesso, que ainda não con-
ta com solução de reciclagem, e 
deve ser destinado a um aterro. A 
última classe é dos resíduos peri-
gosos: restos de solvente e tintas. 
Esses produtos devem ser des-
tinados a locais específicos para 
materiais contaminantes, os aterro 
de resíduos perigosos.O problema 
do produto de construção civil é a 
diversidade de material. Uma for-
ma de gerenciar isso é uma área de 
transferência e transbordo, onde as 
pessoas possam fazer a separação 
dos materiais para reciclagem. A 
cidade mais avançada nesse senti-
do é Belo Horizonte, que tem essas 
áreas da prefeitura desde 1998.
 A utilização de resíduo reci-
clado como agregado já possui 
até normas técnicas no Brasil que 
dispõem sobre quantidade e quali-
dade. Algumas construtoras, pela 
quantidade expressiva de resíduo 
que produzem, já recorrem à re-
ciclagem e o aproveitamento do 
entulho para otimizar gastos. É 
importante que o síndico e os mo-
radores se preocupem com o desti-
no desse resíduo, para que saía do 
condomínio para um local correto.

 Segundo o Sr. Emanuel Mas-
trella Borges, da empresa ABC 
Recicláveis de Goiânia, a palavra 
reciclagem é recente no Brasil e 
vem sendo usada desde os anos 90. 
Em países como Alemanha, Dina-
marca e Japão, por exemplo, onde 
os recursos naturais são escassos, 
a reciclagem é fortemente utiliza-
da. No Brasil, como temos recur-
sos em abundância, culturalmente 
a sociedade ainda não se alertou 
para esta situação, denominando 
as empresas que efetuam este ser-
viço de ferro-velho ou sucatas. O 
Sr. Emanuel informa que, para a 
coleta seletiva em condomínios, é 
necessária a conscientização dos 
próprios moradores. As empresas 
de reciclagem compram estes ma-
teriais que na verdade iriam parar 
no lixo. Ele informa que chega a 
pagar cerca de 3 salários mínimos 
em produtos recolhidos, o que seria 
uma renda extra para o condomí-
nio. São exemplos de condomínios 
que fazem a coleta seletiva: o Con-
domínio Portugal no setor Oeste, 
o Goiânia Shopping e o Araguaia
Shopping.

Além reduzir a geração de lixo 
e por isso exigir menos do meio-
-ambiente, a coleta seletiva ainda
gera empregos direta e indireta-
mente, contribuindo para a melhor
qualidade de vida de todos e garan-
tindo um mundo melhor para nos-
sos netos.

Painel de Sucesso
Síndico em Ação

Seja um dos síndicos em ação!

Condomínio entregue pela 
construtora...
Problemas invisíveis... Necessi-
tam de gestão competente!
Cleusa Baceto - Síndica dos Con-
domínios dos Blocos “H” e “I” da 
SGAS 910 Ed. Summer Park
Edição: Novembro/2012

Inexperiência superada com 
dedicação e estudo 
Carlos Eduardo - Síndico do 
Bloco G da SHCE 203
Edição: Janeiro/2013

Uma lição de sucesso
Alfredo Oton de Lima - Síndico 
do Condomínio do Bloco H da 
SQS 308
Edição: Fevereiro/2013

 Mande um e-mail para: folhadosindico@hotmail.com 
contando todas as suas realizações à frente de seu condomínio 
e compartilhe o sucesso de sua gestão com toda comunidade 
condominial do DF.
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Assessoria Condominial

Desconto de pontualidade,
a forma correta de implantar

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

Sra. Natália Prudente
Condômina do Cruzeiro
Dr. Aldo Junior, Estamos com 
problemas em nosso condo-
mínio na SHCE  1405, nosso 
síndico nunca está disponível 
a atender as necessidades dos 
condôminos, além de termos 
uma taxa extra há 5(cinco) anos 
. O que podemos fazer para co-
brar o que ficou acordado nas 
reuniões passadas ? 
R: Primeiramente notificar ofi-
cialmente o sindico com todas as 
reivindicações contidas no docu-
mento, para que possam marcar 
uma reunião a fim de  tratar das 
pendências. Se não forem aten-
didos em resposta a notificação, 
a Lei prevê que 1/4 (um quarto) 
de condôminos, podem convocar 
uma assembléia geral para os de-
vidos esclarecimentos, até com 
possibilidade de destituição do 
sindico se for o caso. 

Sra Verônica Bastos
Síndica do Gama-DF
Dr. Aldo Junior, o que fazer 
com condôminos barulhentos?
R: Aplicar a convenção e o re-
gimento interno basicamente. 
Normalmente as convenções e 
os regimentos prevêem sanções 
e multas para os infratores. O 
administrador deve notificar com 
base nas normas estabelecidas, e 

se perdurar a situação aplicar 
as multas previstas e em ultimo 
caso, acioná-lo judicialmente.  

Sra. Mariza Soares
Síndica Águas Claras  -DF
Dr. Aldo Junior, não tenho 
fundo de reserva constituído, 
como implementar ?  
R: Deve-se inicialmente verifi-
car se há previsão na conven-
ção da constituição do fundo. 
Havendo previsão, o procedi-
mento será a marcação de uma 
assembléia geral extraordinária 
com pauta especifica de insti-
tuição da contribuição do fundo 
de reserva, instituindo em sua 
maioria o  percentual de 5% até 
no máximo 10% sobre a taxa 
condominial. 

Elisabeth Marques
Guará/DF
Dr Aldo Junior, como inqui-
lina posso participar de as-
sembléia e votar na eleição de 
síndico?
R:  Pode participar sim. Quanto 
ao voto, devemos analisar mais 
profundamente se a conven-
ção do condomínio permite a 
participação de inquilinos em 
assembléia e prinpalmente se 
permite votar, pois o condô-
mino é sempre o proprietário. 
Outro detalhe importante é ve-
rificar a possibilidade de repre-
sentar o proprietário por meio 
de procuração, neste caso, se a 
convenção permitir não haverá 
problema de voto.    

Este artigo visa alertar aos síndicos 
e administradores do DF, sobre  a 
necessidade de readequação...

Com a mudança e atualização 
do código civil em 2002 os 
legisladores alteraram a 

multa incidente sobre o atraso das 
taxas condominiais que variava 
entre 10% e 20% nas convenções 
condominiais para 2%. Esta medi-
da radical, ocorreu com o objetivo 
de readequar a realidade financeira 
do país em virtude do plano real na 
época, causando um grande impac-
to nas finanças dos condomínios 
porque a multa anterior de 20% de 
certa forma coibia a inadimplência 
dos moradores em condomínios. 
 Diante do novo quadro a partir 
do código civil de 2002, adminis-
tradores de condomínios passaram 
a enfrentar o fantasma da inadim-
plência com muito mais intensi-
dade e de forma real, visto que os 
moradores em virtude da multa 
irrisória criada pelo novo código 
de 2%, passaram a deixar de con-
tribuir em dia com os pagamentos 
das taxas condominiais e prioriza-
ram outras obrigações em que a pe-
nalidade por atraso seria maior, tais 
como cartões de credito e cheque 
especial por exemplo.
 Com o objetivo de tentar rever-
ter este quadro caótico, os condo-
mínios por uma questão meramen-
te de sobrevivência inseriram em 
suas cobranças mensais o famoso e 
polêmico desconto de pontualida-
de. 
 O desconto de pontualidade, 
passou a partir de então a represen-
tar uma medida de salvação ime-
diata para os condomínios, tentan-
do evitar o aumento dos índices de 
inadimplência que inviabilizavam 
as administrações condominiais, 
pois os síndicos pela falta de recur-

sos financeiros, não conseguiam 
adimplir suas contas mensais e 
muito menos fazer qualquer tipo 
benfeitoria ou reforma  no prédio.
 Em meados de 2003, os con-
domínios pela absoluta necessida-
de, instituíram o desconto de pon-
tualidade nas taxas condominiais 
gerando grande polemica e sendo 
conseqüentemente alvo de inú-
meras ações judiciais objetivando 
ratificar uma possível ilegalidade, 
pois a medida incomodava bastan-
te os devedores, que se viam obri-
gados e pagar o que antes compen-
sava atrasar.
 No âmbito do judiciário, a 
questão é tratada com o entendi-
mento majoritário pela legalidade 
do desconto desde que seja apli-
cado com duas datas diferentes. 
Para exemplificar, se o vencimento 
do condomínio se dá no dia 10 de 
cada mês, conforme a visão juris-
prudencial, deverá ser criada uma 
data anterior por exemplo dia 08 
para que o morador efetue seu pa-
gamento com o referido desconto. 

Desta forma, ou seja, com duas da-
tas, o judiciário tem entendido ser 
legal a aplicação deste desconto. 
Ainda perduram muitos condomí-
nios que utilizam a mesma data 
de vencimento para aplicar o des-
conto, neste caso o entendimento 
jurídico seria da aplicação de uma 
multa disfarçada podendo ensejar 
neste caso especifico a caracteri-
zação de multa excessiva, passiva 
de nulidade e devolução de valores 
pagos supostamente a mais. 
 Este artigo visa alertar aos 
síndicos e administradores do DF, 
sobre  a necessidade de readequa-
ção do sistema de cobrança das ta-
xas CONDOMINIAIS em caso de 
aplicabilidade de apenas uma data 
de vencimento  a fim de evitar o pa-
gamento de indenizações, simples-
mente pela falta de entendimento 
da forma correta de implantação de 
um sistema que, nos dias de hoje, 
representa para os condomínios a 
manutenção e a segurança dos ín-
dices de inadimplência em  níveis 
suportáveis.

Aldo Junior
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Decisões dos Tribunais em matérias sobre questões de 

condomínios

TJSP -  Apelação APL 
9220286472009826 SP 9220286-

47.2009.8.26.0000... 

Data de Publicação: 13/07/2012

Ementa: AÇÃO DE COBRAN-
ÇA DE DESPESAS CONDO-
MINIAIS. Dever do condômino 
(proprietário) de arcar com o pa-
gamento das despesas condomi-
niais pretendidas pelo condomínio. 
Obrigação do locatário ao paga-
mento das despesas condominiais 
que não pode ser imposta ao con-
domínio. Redução da condenação. 
Sucumbência mantida. RECURSO 
DOS RÉUS PARCIALMENTE 
PROVIDO. . 

STJ -  AGRAVO REGIMENTAL 
NO RECURSO ESPECIAL AgRg 

no... 

Data de Publicação: 14/09/2012

Ementa: AGRAVO REGIMEN-
TAL AÇÃO DE COBRANÇA DE 
COTAS CONDOMINIAIS OBRI-
GAÇÃO PROPTER REM DE-
CISÃO MONOCRÁTICA QUE 
DEU PARCIALPROVIMENTO 
AO RECURSO ESPECIAL DA 
PROMITENTE-VENDEDORA 
DECLARANDO ASUA ILEGI-
TIMIDADE PASSIVA.IRRESIG-
NAÇÃO DO CONDOMÍNIO. 
1. Ciente o condomínio acerca
da transferência do imóvel, ainda
queo contrato não tenha sido re-
gistrado no cartório de registrosi-
mobiliários, as despesas e quotas
condominiais devem ser cobradas-
do adquirente do imóvel ou do pro-
mitente comprador. Ilegitimidade
do...

Encontrado em: AGRAVO REGI-
MENTAL AÇÃO DE COBRAN-
ÇA DE COTAS CONDOMI-
NIAIS OBRIGAÇÃO PROPTER 
REM...-VENDEDORA DECLA-
RANDO ASUA ILEGITIMIDA-
DE PASSIVA.IRRESIGNAÇÃO 
DO CONDOMÍNIO. 1. Ciente o 
condomínio acerca da transferên-
cia do imóvel, ainda queo contrato 
não 

TJSP -  Embargos de Declaração 
ED 2324757520078260100 SP 

0232475... 

Data de Publicação: 16/01/2013

Ementa: Ação de cobrança de des-
pesas condominiais. Hipótese de 
condomínio comum, do CC . Ine-
xistência de condomínio edilício. 
Embargos de Declaração. Inocor-
rência de contradição e omissão. 
Embargos rejeitados.. 

TJSP -  Apelação APL 
1674932120088260002 SP 
0167493-21.2008.8.26... 

Data de Publicação: 15/11/2012

Ementa: Condomínio Despesas 

condominiais Cobrança Legitimi-
dade passiva Usufruto Usufrutu-
ário e nu-proprietário Reconhe-
cimento. Tratando-se de unidade 
condominial onerada com usufru-
to, pelos encargos condominiais e 
perante o Condomínio respondem 
usufrutuário e nu-proprietário, so-
lidariamente. Recurso improvido. . 

TJSP -  Apelação APL 
9244109842008826 SP 9244109-

84.2008.8.26.0000... 

Data de Publicação: 10/05/2012

Ementa: DESPESAS DE CON-
DOMÍNIO. COBRANÇA DE 
DESPESAS CONDOMINIAIS 
ANTES DA CONFIGURAÇÃO 
JURÍDICA DO CONDOMÍNIO. 
IMPROCEDÊNCIA. APLICA-
ÇÃO DO ARTIGO 195 DA LEI 
6.015 /73. SENTENÇA MANTI-
DA. RECURSO IMPROVIDO.. 

TJSP -  Apelação APL 
9183063942008826 SP 9183063-

94.2008.8.26.0000... 

Data de Publicação: 31/01/2012

Ementa: INDENIZAÇÃO SUB-
TRAÇÃO DE MERCADORIAS 
NA LOJA SEDIADA NO CON-
DOMÍNIO RESPONSABILI-
DADE CIVIL NÃO CONFIGU-
RADA ADMINISTRADORA 
DE CONDOMÍNIO QUE NÃO 
PRESTA SERVIÇOS DE SEGU-
RANÇA RESPONSABILIDADE 
DO CONDOMÍNIO, ADEMAIS, 
AFASTADA PELA CONVEN-
ÇÃO DE CONDOMÍNIO SEN-
TENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 
RECURSO DA AUTORA IM-
PROVIDO. . 

TJPR -  8397448 PR 839744-8 
(Acórdão) (TJPR) 

Data de Publicação: 21 de Março 
de 2012

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE COBRANÇA 
DE TAXAS CONDOMINIAIS. 
TAXAS CONDOMINIAIS 
ADIANTADAS E NÃO PER-
CEBIDAS PELA EMPRESA 
DE COBRANÇA. AÇÃO DE 
COBRANÇA AJUIZADA CON-
TRA O CONDÔMINO DEVE-
DOR. IMPOSSIBILIDADE DE 
SE EFETIVAR A COBRANÇA. 
CONDOMÍNIO QUE EMITE 
DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO 
AO CONDÔMINO DEVEDOR. 
COBRANÇA QUE NÃO SE EFE-
TIVOU POR CULPA DO CON-
DOMÍNIO. COBRANÇA DOS 
ENCARGOS CONDOMINIAIS 
DIRETAMENTE AO CONDO-
MÍNIO. POSSIBILIDADE. SEN-
TENÇA MANTIDA. RECU... 

Encontrado em: DE COBRANÇA 

DE TAXAS CONDOMINIAIS. 
TAXAS CONDOMINIAIS 
ADIANTADAS E NÃO PERCE-
BIDAS PELA.... IMPOSSIBI-
LIDADE DE SE EFETIVAR A 
COBRANÇA. CONDOMÍNIO 
QUE EMITE DECLARAÇÃO DE 
QUITAÇÃO AO CONDÔMINO 
DEVEDOR. COBRANÇA QUE 
NÃO SE EFETIVOU POR CUL-
PA DO CONDOMÍNIO 

TJPR -  8710176 PR 871017-6 
(Acórdão) (TJPR) 

Data de Publicação: 14 de Junho 
de 2012

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 
COBRANÇA DE CONDOMÍ-
NIO. CONDOMÍNIO QUE RE-
CONHECEU O PAGAMENTO 
DAS TAXAS CONDOMINIAIS. 
PEDIDO DE EXTINÇÃO DO 
PROCESSO. AUSÊNCIA DE IN-
TERESSE PROCESSUAL. HO-
NORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
PRINCÍPIO DA CAUSALIDA-
DE. PROVIMENTO DO RE-
CURSO. . Acordam os Senhores 
Desembargadores integrantes da 
8ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado do Paraná, por 
unanimidade de votos, em dar pro-
vimento ao recurso, nos termos do 
julgado. 

TJSP -  Apelação APL 
132900920108260010 SP 
0013290-09.2010.8.26.0... 

Data de Publicação: 30/07/2012

Ementa: DIREITO CIVIL DES-
PESAS CONDOMINIAIS CO-
BRANÇA UNIDADE EM CON-
DOMÍNIO COOPERATIVA 
HABITACIONAL COBRAN-
ÇA OBRIGAÇÃO “PROPTER 
REM”. Para garantir o equilíbrio 
econômico e financeiro do con-
domínio, a cota-parte atribuível a 
cada unidade é considerada obriga-
ção ‘propter rem’. Por isso o pro-
prietário de imóvel em condomínio 
responde pelas cotas condominiais 
em atraso. . 

TJSP -  Apelação APL 
610609620088260000 SP 
0061060-96.2008.8.26.0... 

Data de Publicação: 17/08/2012

Ementa: Despesas condominiais 
Têm legitimidade passiva os pro-
prietários do imóvel sobre o qual 
incidem as despesas condominiais. 
Para a propositura de ação de co-
brança de despesas condominiais 
basta a representação do condomí-
nio e o demonstrativo do débito. A 
inadimplência contumaz, entre os 
anos de 2000 e 2007, afasta má-fé 
pela cobrança indevida de despe-
sas condominiais de dois meses 
Recurso não provido. . 

Ex-síndica tem de pagar 
indenização a condomínio

A Justiça condenou uma ex-
-síndica de um condomínio
de um prédio da cidade de

Vila Velha ao pagamento de R$ 12 
mil. A ação, que consta nos autos 
do processo nº 035090043304, foi 
movida pelo Condomínio do Edi-
fício Samantha. Pela Convenção 
Coletiva de Trabalho do Sindicato 
dos Empregados em Condomínios 
Residenciais (vertical e horizon-
tal), Comerciais, Mistos e Shop-
ping Centers do Município de Vila 
Velha, os condomínios deveriam 
contratar seguro de vida compre-
endendo morte por acidente, morte 
natural e invalidez por acidente, 
em favor dos empregados, no valor 
mínimo de R$ 12 mil.
 A atual direção do condomínio 
alegou que a ex-síndica contra-
tou o seguro junto à Porto Segu-
ro, com vigência de 26/04/2008 
a 26/04/2009. Entretanto, o paga-
mento da parcela não ocorreu e o 
seguro acabou sendo cancelado. 
Ainda segundo a ação indenizató-
ria, a funcionária do condomínio 
Rosângela do Nascimento morreu 
no dia 21 de setembro de 2008, 
tendo o novo síndico entrado em 
contato com a seguradora a fim de 
dar entrada ao processo de sinistro 
do seguro de vida previsto no con-
trato, quando tomou conhecimento 
de que havia sido cancelado.
 A família da funcionária entrou 
em contato com o condomínio para 
receber o valor mínimo de R$ 12 
mil reais, previsto em convenção 
e a direção do condomínio a fim 
de evitar maiores conflitos, “o re-
querente (Condomínio do Edifício 
Samantha) firmou um acordo com 
a família da falecida funcionária, 
efetuando o pagamento do valor 
pleiteado”.
 A ex-síndica foi ouvida em 
Juízo e alegou que “não merecem 
prosperar as alegações” do con-
domínio. Afirmou que a nova ad-
ministração já estava na posse do 
cargo desde 1º de agosto de 2008 
e, assim, possuía o demonstrativo 

de receitas e despesas que havia 
lhe sido entregue pela requerida, 
pelo qual restava claro que existia 
parcela de seguro a ser paga, sendo 
certo que o autor teve oportunidade 
de efetuar o seu devido pagamento.
 Na sentença, o juiz Moacyr 
Côrtes observou que não foi reali-
zada a prestação de contas integral 
referente ao período em que a ex-
-síndica Janete Camargo estava no
cargo de síndica, tendo sido presta-
do contas apenas até o mês de maio
de 2008.
“Dessa forma, entendo que a nova 
administração não tinha conheci-
mento de que o condomínio esta-
va em débito com o pagamento do 
seguro anteriormente contratado 
na época do falecimento da fun-
cionária Rosângela. Além disso, a 
requerida (Janete) não logrou êxito 
em comprovar que realizou a pres-
tação de contas devida em sua tota-
lidade. Dessa forma, entendo que a 
falta de zelo da requerida (Janete) 
em prestar as contas condominiais 
previstas, informando quanto a 
ausência de pagamento do seguro 
anteriormente contratado, causou 
prejuízos ao autor, devendo o mes-
mo ser ressarcido”, finalizou o ma-
gistrado.
Fonte: Assessoria de Comunica-
ção do TJES
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Legislação Trabalhista

Melhor atendimento ao consumidor é prioridade na Caesb

A Companhia de Saneamen-
to Ambiental do Distrito 
Federal (Caesb), preocupa-

da com a qualidade do atendimen-
to ao consumidor, vem adotando 
ações de melhoria contínua. Por 
meio da sua Superintendência de 
Atendimento Comercial - SAC 
ampliou o horário de atendimento 
de todos os escritórios regionais 
no Distrito Federal, que agora fun-
cionam das 8h às 18h. Com isso, o 
tempo de espera dos clientes dimi-
nuiu significativamente. 

 Outra mudança importante foi 
que o consumidor não precisa mais 
procurar o escritório da cidade 
onde mora. Os serviços podem ser 

requeridos em qualquer escritório 
da Empresa, com exceção de soli-
citação de novas ligações e também 
do desmembramento de ligações já 
existentes (quando o cliente quer 
transformar uma ligação em duas, 
por exemplo). Dessa forma, se o 
usuário trabalhar no Plano Piloto e 
morar no Guará, ele pode utilizar o 
seu horário do almoço para resol-
ver suas pendências no escritório 
de Brasília.

 Os escritórios estão sendo re-
formados. Com isso, o cliente terá 
mais conforto e poderá identificar 
facilmente os escritórios da Caesb. 
Também está em fase de desen-
volvimento o Manual do Cliente 

Caesb que terá como objetivo in-
formar, orientar e alertar o cidadão 
sobre o meio ambiente, procedi-
mentos, normas, leis e regulamen-
tos da Companhia.

 O Na Hora também obteve 
melhorias. Além da emissão de 2ª 
via de conta de água, orientações e 
informações sobre débitos de con-
ta de água, prazo para pagamento 
de conta, solicitação de religação 
do fornecimento de água e outros 
serviços, o cliente pode solicitar o 
parcelamento da conta e a suspen-
são do abastecimento. 

 A Caesb também assinou um 
novo contrato para leitura de con-

tas de água que utiliza tecnologia 
de ponta, com transmissão de da-
dos em tempo real. O cliente pode 
consultar a sua conta no site da Em-
presa apenas cinco minutos após 
a leitura do hidrômetro. A grande 
vantagem desse novo equipamento 

Vida em condomínio: Decisão que proíbe serviço terceirizado 
em condomínios gera polêmica na contratação

Para o advogado Lucas Faria, 
decisão do TST de vedar a 
contratação de terceirizados 

em condomínios residenciais no 
Distrito Federal deixa de sobreavi-
so outros estados
 O Tribunal Superior do Tra-
balho (TST), em outubro, garan-
tiu legalidade para a cláusula de 
convenção coletiva de trabalho 
firmada pelo Sindicato dos Condo-
mínios Residenciais e Comerciais 
do Distrito Federal (Sindicondomí-
nio) que veda a intermediação de 
mão de obra por condomínios. A 
decisão deixa de sobreaviso outros 
condomínios pelo país, já que tam-
bém pode ser tomada em qualquer 
estado brasileiro.
 Para que isso ocorra, o advo-
gado Lucas de Campos Faria, do 
escritório Candiotto e Fonseca 
Advogados, diz que é necessário 
que o Tribunal Regional do Tra-
balho (TRT) de cada estado passe 
a seguir o entendimento da Seção 
Especializada em Dissídios Coleti-
vos do TST sobre esse caso. “Cada 
tribunal tem plena liberdade para 
decidir de acordo com seu conven-
cimento, desde que de forma fun-
damentada”, esclarece.
 Para contextualizar os argu-
mentos dessa decisão, Lucas Faria 
diz que é preciso recorrer à Súmula 
331 do TST, que veda a terceiri-
zação de mão de obra ligada à ati-

vidade fim de uma empresa. “Ou 
seja, de trabalhadores que estejam 
diretamente ligados à atividades 
produtiva da empresa. Diante dis-
so, se a vedada contratação fosse 
efetivada, haveria o reconhecimen-
to de relação empregatícia de tais 
funcionários com a empresa to-
madora dos serviços (empresa que 
contratou a mão de obra terceiriza-
da).”
 Em um primeiro momento, 
Lucas Faria diz que a decisão po-
deria ser vista como algo benéfico 
aos profissionais ligados à presta-
ção de serviço nos condomínios. 
No entanto, o advogado conta que 
os direitos desses trabalhadores 
não estavam sendo desrespeitados. 
“Seus empregadores originais, 
constituídos por empresas inter-
postas que disponibilizavam a mão 
de obra, já são obrigados a cumprir 
todos os preceitos trabalhistas con-
forme manda a legislação. Diante 
disso, não se verificava nenhuma 
lesão em desfavor desses emprega-
dos”, explica.
 Por outro lado, o advogado re-
vela que a decisão proferida pelo 
TST desconsiderou alguns precei-
tos legais que abordam a regula-
ridade da questão. “Um exemplo 
disso é que a própria Súmula 331, 
que permitia em seu inciso III a 
contratação de profissionais li-
gados aos serviços de vigilância, 

limpeza e conservação, foi des-
considerada no caso sob análise”, 
informa Lucas Faria.

DIFERENTE
 O advogado ainda chama a 
atenção para o fato de que con-
domínios não têm personalidade 
jurídica, não sendo, portanto, equi-
parados a empresas, razão pela 
qual devem receber tratamento 

diferenciado. “Além disso, ao clas-
sificar de forma expressa quais são 
as atividades-fim de determinada 
ocupação, também se entende pelo 
desrespeito ao inciso I do artigo 22 
da Constituição Brasileira de 1988, 
que preceitua como sendo de com-
petência privativa da União legis-
lar sobre direito do trabalho.”
 Diante disso, teme-se que deci-
sões idênticas proferidas pelo TST 

possam trazer insegurança jurídica 
às relações mantidas entre condo-
mínios e empresas que terceirizam 
trabalhadores para edifícios. “Ge-
rando o fechamento dessas empre-
sas e até a diminuição de postos de 
trabalho caso os condomínios não 
se interessem em contratar essa 
mão de obra”, avalia Lucas Faria.
Por: Júnia Leticia - Estado de Mi-
nas

é que ele possui uma câmera foto-
gráfica. Dessa forma, se o leiturista 
suspeitar de alguma irregularidade 
na ligação do hidrômetro, ele tira a 
foto e instantaneamente envia para 
a Caesb para avaliação.
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Utilidade Pública

Sistema CFTV de monitoramento de câmeras

Nos dias de hoje, os con-
domínios vem sentindo 
sua segurança ameaçada 

por furtos, seqüestros relâmpagos, 
assaltos e, em conseqüência disto, 
surgiu a necessidade de monitorar e 
proteger seu patrimônio através do 
Sistema de CFTV como umas das 
medidas de segurança passando a 
ser uma ferramenta indispensável. 
É sabido que o monitoramento não 
evita a ação do meliante mas inibe 
em diversos casos.

 A vantagem e os benefícios co-
lhidos pela utilização do CFTV po-
de-se citar a tranqüilidade propor-
cionada ao morador e funcionários, 
refletindo em tarefas melhor execu-
tadas, reduzindo custos operacio-
nais e garantindo a integridade de 
informações confidenciais, dadas 
através de monitoramento remoto 
de imagens e sons, sem necessida-
de de um funcionário para realizar 
a ronda, detecção automática de 
presença, visualização de imagens 
noturnas de qualidade, monitora-
mento de diversas áreas simulta-
neamente e sem necessidade de 
deslocamento, monitoramento via 
internet, proporcionando acesso às 
imagens em qualquer local de aces-
so.

 Wesley Rosa (foto) da Empresa 
Ponta Tecnologia especializada em 
CFTV, alerta para que o investi-
mento em toda esta tecnologia não 
seja em vão, são indispensáveis 
escolha e contratação de profissio-
nais qualificados para a elaboração 
e implantação de seu projeto de 
CFTV. Por muitas vezes, o usuário 
se depara com perda de informa-

ções gravadas, falta de gravação, 
imagem que não satisfaz à sua ne-
cessidade e boa parte das vezes, es-
tes problemas decorrem da implan-
tação e operação por profissionais 
não qualificados, enfatiza Wesley 
Rosa.

 É importante, na elaboração 
do projeto de CFTV, a elaboração 
de uma consultoria de segurança 
e saber qual a aplicação deseja-
da e, com base nesta informação 
e definir quais os produtos mais 
adequados para esta necessidade. 

Para isso, é necessário estabelecer 
os objetivos relevantes no projeto, 
classificando-os em três catego-
rias: Vigilância Geral, Evidência e 
Alto Detalhe:

 Para manter todo o sistema 
funcionando corretamente deve ser 
realizada manutenção periódica 
deste. Existem diversos procedi-
mentos que devem ser realizados 
para manter o sistema CFTV em 
sua melhor condição e, para isso, o 
ideal é que seja elaborada pelo seu 
prestador de serviço, uma agenda 

Um grande auxilio para segurança dos condomínios

de manutenção, e esta, seguida sem 
ressalvas. O indicado é que sejam 
feitas entre três e seis meses de 
acordo com o tipo de cliente, onde 
serão realizados testes completos 
de funcionamento, gravação, re-
produção e resposta.

 Seguindo estas orientações 
básicas é possível extrair todo o 
potencial de seu sistema CFTV, re-
duzir custos desnecessários, man-
ter a  tranqüilidade e o patrimônio 
devidamente protegido, por tempo 
indeterminado.

Wesley Rosa

É importante, na elaboração do 
projeto de CFTV, uma consultoria 
de segurança...

Wesley Rosa
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Legislação
Condomínio não pode 

deliberar sobre destimo de 
imóvel comercial

Por Cecília Lima |

Utilizar-se do espaço do-
méstico para finalidades 
comerciais é atitude pas-

sível de repreensão por parte do 
condomínio. Transformar um apar-
tamento em escritório e abri-lo à 
frequentação de público externo 
pode causar transtornos à vida co-
letiva, podendo a prática ser vetada 
em assembléia pelos demais mora-
dores.

 O mesmo não se aplica aos 
edifícios empresariais. Não está 
entre as competências dos condô-
minos deliberar sobre a finalidade 
para a qual é usado uma unidade 
comercial, desde que a atividade, 
obviamente, seja legalizada.

 Essa foi a decisão sentenciada 
pela 3ª Câmara de Direito Civil do 
TJSC, que no final de janeiro anu-
lou uma assembleia de condomínio 
que decidiu alterar a finalidade de 
locação comercial de uma sala, 
sem a presença do seu proprietá-
rio. Os condôminos votaram pela 
locação da sala comercial exclusi-
vamente para escritórios.

 O dono foi à Justiça porque 
não fora informado por carta cin-
co dias antes do evento – conforme 
prevê a convenção do condomínio 
em questão – para participar da vo-
tação. Além disso, não houve nú-
mero suficiente de votantes que o 
tipo de matéria deliberada exigia. 

 O autor, ainda, recebeu inde-
nização por danos materiais refe-
rentes ao período em que esteve 
impossibilitado de locar o imóvel. 
A derrota por parte do ente condo-
minial deu ensejo ao recurso – ora 
negado –, por meio do qual se ale-
gou cerceamento de defesa, já que 

a ação foi decidida antecipadamen-
te. 

O recorrente sustentou que 
o direito do autor está prescrito,
defendeu a validade dos procedi-
mentos e, ainda, a prevalência do
direito coletivo sobre o individu-
al. Tudo foi negado e as decisões
contidas na sentença terão que ser
acatadas pelo apelante.

 A assembleia decidira, ex-
pressamente, vedar a exploração 
do imóvel para quaisquer tipos 
de comércio, especialmente para 

bares, lanchonetes, restaurantes, 
choperias, cervejarias, pizzarias, 
sorveterias, mercados, padarias, 
confeitarias, casas de chá e café, 
casas noturnas, boates, uisquerias, 
casas de quaisquer tipos de jogos e 
agências bancárias, o que reduziu 
as possibilidades de locação. 

 Os magistrados não vislum-
braram nenhum impedimento à lo-
cação comercial na convenção do 
condomínio. A decisão foi unâni-
me. (Redação com JurídicoNews)

Apesar de não ser o prin-
cipal problema dos con-
domínios brasileiros, o 

excesso de barulho figura em po-
sição de destaque, fruto da falta de 
educação (no sentido literal da pa-
lavra), da falta de fiscalização e da 
dificuldade de punição.

 Em termos de legislação, cabe 
a cada estado estabelecer as regras 
a serem seguidas por seus morado-
res por meio de uma lei. Na falta de 
lei específica, o recurso superior é 
o artigo 225 da Constituição Fede-
ral, que trata do Meio Ambiente e
da qualidade de vida das pessoas.

 No caso dos condomínios, há 
ainda outra opção: a regulamenta-
ção própria por meio do Regimento 
Interno e da Convenção. Por meio 
desses instrumentos, os próprios 
condôminos podem definir como 
se devem comportar os moradores 
e os poderes do síndico para coibir 
os abusos, normalmente por meio 
de aplicação de multas.

Como proceder?
 A primeira coisa que o con-
dômino importunado pelo barulho 
deve fazer é solicitar ao morador 
causador do barulho que diminua 
ou evite gerar o ruído (pode ser 
som de festa, furadeira no meio da 
noite, mudança de móveis em ho-
rário impróprio, etc...). Se possível, 
antes mesmo de falar com o mora-
dor, grave em vídeo o som alto e 
filme algo que mostre o horário em 
que está acontecendo (programa de 
TV ou rádio que fale ou mostre o 
dia e a hora, por exemplo).

 Não havendo sucesso, deve-se 
solicitar apoio ao síndico e regis-
trar no livro de ocorrências (outra 
prova). É importante lembrar que o 
síndico tem poder bastante limita-

do, portanto não adianta esbravejar 
com ele. O que se espera é que ele 
fale com o morador e, não havendo 
sucesso, aplique a punição prevista 
na Convenção ou Regimento Inter-
no do Condomínio. A multa é outra 
boa prova para se levar à Justiça 
caso necessário.

 Se mesmo assim o problema 
não for resolvido, e o barulho re-
tornar a ocorrer, deve-se juntar as 
provas (gravações em vídeo do 
barulho em dias diferentes, cópias 
de multas, cópias dos registros no 
Livro de Ocorrências do condomí-
nio e outros) e entrar com processo 
contra o morador causador do ba-
rulho. Esse procedimento pode ser 
feito tanto pelo condômino impor-
tunado como pelo condomínio. Por 
questões de boa convivência (se é 
que se pode falar nisso quando se 
chega a tal ponto), é recomendado 
que seja aberto pelo condomínio.

 Para agilizar, é recomendado 
que se utilize o Juizado Especial 
Cível, antigo “Pequenas Causas”, 
que não exige advogado para cau-
sas de até 20 salários mínimos e 
resolve a questão em prazos infe-
riores a 6 meses, via de regra.

 Se o condomínio entrar com a 
ação, o foco será a “ação de fazer”, 
obrigando que o morador pare com 
a geração dos barulhos. Se for o 
morador importunado, pode solici-
tar indenização por danos morais, 
além da “ação de fazer”.

 É importante salientar que a 
Justiça costuma tender mais para o 
lado do reclamante quando este já 
tiver tentado outras formas de re-
solver o problema. Por isso, é im-
portante gerar provas ao longo de 
toda tentativa para que, caso seja 
necessário ir à Justiça, seja possí-
vel provar as várias tentativas e a 
recorrência do barulho.

Lei do silêncio: 
garantindo seu descanso!
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Finanças
Alta de até 28% no condomínio

Reajuste das tarifas e dos salários é o principal argumento para 
o aumento da taxa nos edifícios com administração terceirizada

Academia de ginástica no condomínio
Como não errar?

A conta de condomínio vai 
pesar no bolso do brasi-
liense. O reajuste médio 

previsto para este ano é de 28%, de 
acordo com estimativa do Sindica-
to dos Condomínios Residenciais 
e Comerciais do Distrito Federal 
(Sindicondomínio). O percentual, 
que está acima da inflação acumu-
lada em 2012, de 5,43%, calculada 
pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), cor-
responde à terceirização do servi-
ço. Nos prédios que têm adminis-
tração própria, a alta deve ser de 
18%. A justificativa é o aumento 
de 11,2% na tarifa de água, atua-
lizada em março do ano passado, 
cujo consumo mínimo passou de 
R$ 17 para R$ 18,90, além dos sa-
lários dos funcionários que atuam 
na área de limpeza e conservação, 
previsto para o biênio 2013/2014. 
“É necessário considerar ainda a 
variação de 1,8% no valor total da 
taxa de condomínio, atrelada aos 
serviços de manutenção de equi-
pamentos, tais como elevadores 
e extintores”, acrescentou o pre-
sidente do Sindicondomínio, José 
Geraldo Pimentel.

 Pimentel calcula que, com o 
reajuste acima da inflação, mais de 
30% do total de 11,6 mil condo-
mínios filiados à entidade cobram 

taxas acima do valor do aluguel de 
alguns imóveis. “Infelizmente, é 
essa a realidade da capital do país. 
Nossa orientação é de que o síndi-
co reveja os gastos com pessoal e 
com água e energia”, afirmou.

 O vice-presidente do Sindica-
to das Empresas de Asseio e Con-
servação do DF (Seac), entidade 
que representa as empresas tercei-
rizadas de condomínios, Antônio 
Rabello, relaciona o aumento à 
recomposição salarial dos traba-
lhadores. “As empresas não con-
cediam reajuste aos funcionários 
há quase 23 meses. A situação se 
agravou depois da atualização do 
salário mínimo, que é utilizado 
como base na negociação da cate-
goria”, explicou Rabello.

 Para o professor de econo-
mia da Universidade de Brasília 
Roberto Piscitelli, nenhuma das 
justificativas apresentadas pelas 
entidades é válida para explicar o 
reajuste da taxa de condomínio. 
“Condomínio não é uma ativi-
dade econômica, mas o rateio de 
despesas entre os moradores. O 
problema enfrentado hoje na ad-
ministração desse serviço é a falta 
de gestão eficiente. Um reajuste 
acima da inflação representa má-fé 
dos administradores”, observou.

Administração direta
 Entre as soluções sugeridas 
pelo economista está o planeja-
mento anual de gastos que inclui a 
revisão da política de utilização de 
água, a instalação de hidrômetros 
individuais, o escalonamento do 
uso de elevadores e a adequação 
do quadro de pessoal. “Essas atitu-
des contribuem para a melhoria do 
serviço e representam economia 
para os moradores”, declarou Pis-
citelli.

 Ao instalar hidrômetro indi-
vidual e optar pela contratação 
direta de funcionário, o síndico do 
Bloco H da Quadra 605 do Cru-
zeiro Novo, o funcionário públi-
co Claudinei Fernando, 39 anos, 
conseguiu diminuir o percentual 
de reajuste da taxa de condomínio 
de 18% para 13%. “O valor come-
çou a ser cobrado em janeiro deste 
ano. Alguns moradores reclama-
ram devido o anúncio no desconto 
da conta de energia, mas expliquei 
que o aumento está relacionado ao 
salário do zelador”, contou o sín-
dico. Segundo ele, o gasto com a 
tarifa de água e o pagamento de 
funcionários representam 50% 
das despesas de um condomínio. 
“A gestão direta é a melhor opção 
para reduzir os custos desse servi-
ço”, completou Fernando.

 A cada ano, a administração 
direta de condomínio perde espa-
ço para a gestão terceirizada. Esse 
novo mercado é alvo de duras 
críticas do Sindicondomínio, que 
relaciona o reajuste da taxa do ser-
viço ao lucro das empresas. “Elas 
não conseguem sobreviver sem o 
lucro líquido, que varia entre 15% 
e 25%. É um mercado que cresce a 
cada ano, sendo que a grande des-
vantagem é a falta de estabilidade 
dos funcionários que trabalham no 
condomínio”, explicou José Ge-
raldo Pimentel.

 O zelador José Maria Pereira 
Barros, 49 anos, enumera as van-
tagens do contrato direto com a 
administração de condomínio. “A 

estabilidade e a possibilidade de 
negociação direta com os patrões 
saõ muito importantes. Trabalho 
há 14 anos nesse prédio e não pre-
tendo trocar esse serviço”, disse.

Reajustes previstos
Tarifa de água: 7,53%

Tarifa de iluminação pública: 8%

Aumento salarial *: 7,8%

*Conforme convenção coletiva da ca-
tegoria de profissionais que atuam em
prédios residenciais.

Fonte: Correio Braziliense

José Maria, zelador há 14 anos: A estabilidade e a possibilidade de negociação direta 
são muito importantes

Por Sheila Oliveira |

As salas de ginástica ou 
academias que vêm sen-
do muito utilizadas nas 

estratégias de vendas dos grandes 
condomínios podem se tornar um 
grande pesadelo tanto para os sín-
dicos quanto para os moradores. 
Porque isto acontece?

1. Pela falta de assessoramento
adequado aos construtores que
normalmente sub-avaliam o espa-
ço físico necessário para uma boa
sala que deveria ter no mínimo
50m². Além disso, esses espaços
não são planejados, climatizados
ou dispõem no mínimo de uma
boa ventilação. Quando todos sa-
bem que malhar no calor é infer-
nal.

2. Muitos se esquecem de detalhes
fundamentais como o ponto de
água para o bebedouro ou banhei-
ros masculino e feminino junto a
sala, e vários pontos de luz para

som, esteiras, bicicletas, balanças, 
tv etc.

3. O piso pode ser inadequado e de
difícil acomodação para os apare-
lhos, e os espelhos se não forem
de alto padrão deformam os cor-
pos fazendo os usuários pareçam
pior fisicamente do que realmente
estão.

4. A compra de equipamentos é
um ponto crítico para o bom fun-
cionamento da atividade física

no condomínio. Normalmente os 
condomínios trabalham com or-
çamentos apertados pressionados 
pelos condôminos ou mesmo pelas 
construtoras e existem fornecedo-
res de equipamentos de ginástica 
com qualidades e preços tão di-
versos como o de comprar com-
parativamente um Fusquinha ou 
uma Ferrari. O mais importante é 
não adquirirem linhas residenciais 
ao invés das linhas profissionais e 
fazerem uma pesquisa junto ao seu 

cliente/morador para saber quais 
suas reais necessidades e aí sim 
montarem a sala. Há uma dife-
rença grande entre freqüentadores 
de academias, que diferem muito 
se o público alvo é jovem, adulto 
ou 3ª idade? Masculino ou femi-
nino, familiar ou “sarado”. Um 
erro muito comum é comprarem 
certos aparelhos multiestações 
para otimizar seu espaço quando 
na verdade embora haja várias es-
tações juntas só uma pessoa pode 

usar por vez e forma-se uma fila de 
espera. Pesquise antes e consulte 
especialistas, não ouça apenas os 
vendedores.

5. Por não terem uma equipe pro-
fissional preparada. É fundamental
ter um profissional de educação
física nas salas de atividade física
abertas ao público. Há duas opções
ou o condomínio contrata direta-
mente o professor e assume seus
encargos trabalhistas ou procura
uma empresa especializada em
terceirização dessa mão de obra. O
problema é que há poucas empre-
sas com credibilidade nesse ramo
no país. A minha recomendação é
que o condomínio procure as me-
lhores academias do seu bairro e
ofereça a elas esse serviço e uma
parceria.

Fonte: Jornal Condomínios Em 
Foco

Por: Djan Madruga
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Regimento Interno
Condomínios criam regras cada vez mais 

polêmicas e irritam os moradores

Não pode fazer barulho ou 
escutar música alta de-
pois das 22h. Furadeira 

e salto alto, nem pensar. Vaso na 
janela, futebol no jardim, bagunça 
de criança, carro torto na garagem, 
lixo fora do horário podem ser 
alvo de multa. Pizza só na porta-
ria. São muitas as regras que os 
condomínios adotam para garantir 
a segurança e a boa convivência 
entre os moradores. As medidas, 
no entanto, andam cada vez mais 
controversas.

 Barulhos, problemas de gara-
gem e vazamentos encabeçam o 
ranking de reclamações, segundo 
o Secovi-SP, sindicato do mercado
imobiliário. Proibições envolven-
do bichos de estimação, crianças
e bicicletas, então, viraram sinôni-
mo de polêmica e todo mundo pa-
rece ter uma história para contar.

 A engenheira Camila Guar-
nieri, 24, enfrenta um problema 
duplo no condomínio onde mora 
em Campinas (SP). Os animais 
não podem circular pelas áreas 
internas do residencial e não po-
dem fazer barulho. “Eu não en-
tendo. Se você compra uma casa 
em um condomínio é porque quer 
segurança. Eu preciso passear com 
a minha cachorra na rua, à noi-
te, porque não posso circular por 
aqui”, reclama.

 Fiona, a boxer que precisou 
usar coleira de choque para evitar 
latido no condomínio de Campi-
nas (SP)

 Quando mudou para a casa, 
sua boxer Fiona demorou para 
adaptar-se ao novo ambiente e 
a engenheira logo recebeu uma 
carta do condomínio dizendo que 
ela seria multada se o animal não 
parasse de latir. “Alguém multa 
meu vizinho porque a criança dele 
não para de berrar? Conversamos 
com a síndica e tivemos que com-
prar uma dessas coleiras que dão 
choque para ver se ela ficava mais 
quieta, coitada. Ainda bem que foi 
por pouco tempo”, lembra.

“Aqui no meu prédio, um morador 

conseguiu proibir as crianças de 
brincarem no parquinho, por causa 
do barulho. Isso no meio das férias 
escolares. Mas elas se organiza-
ram, fizeram um abaixo-assinado 
e foram para a reunião de condo-
mínio exigir o fim da proibição. 
Foram as primeiras a chegar e sen-
taram na primeira fila”, disse Ma-
ria da Graça Ribeiro, que mora em 
Santos (SP).

Já a escritora Ana Rüsche, 31, con-
ta que seu prédio em Pinheiros, 
na zona oeste de São Paulo, não 
tem estacionamento para bicicle-
tas e nem pensa em construir um. 
Por isso, ela precisa subir quatro 
andares de escada carregando a 
bicicleta, que usa para percorrer 
pequenas distâncias e evitar pegar 
o carro.

“Carrego no braço mesmo. Tenho 
uma de alumínio e a outra dobrá-
vel, que são levinhas, têm mais 
ou menos 13 quilos. Mas a gente 
tem que ter força de vontade para 
chegar em casa e subir tudo”, diz. 
“É uma pena, porque há cada vez 
mais carros na rua e é impossível 
estacionar por aqui após as 23h”.

 Escritora guarda bicicleta no 
apartamento por falta de bicicletá-
rio em prédio de São Paulo

Segurança extrema
 As medidas de seguranças 
também dividem os moradores. 
Em um condomínio de São Paulo 
um aviso indica: “Proibido entra-
da com capacete”. No prédio de 
Higienópolis, na região central da 
capital paulista, visitas precisam 
deixar nome e RG. Em Santos 
(SP), um prédio proibiu entrada de 
pacotes.

“Primeiro, a gente tinha que des-
cer para pegar a pizza na portaria. 
Depois, as pessoas não podiam su-
bir com pacotes pelo elevador. Aí, 
começaram a barrar tudo, tudo vi-
rou pacote suspeito. Até presente”, 
lembra Sonia Becker.

 Os especialistas, no entanto, 
defendem que nenhuma regra de 

segurança é exagerada. “As únicas 
regras que devem ser mais rigosas 
são as de segurança. É melhor exa-
gerar para mais”, analisa o vice-
-presidente da administração de
condomínios do Secovi-SP, Hu-
bert Gebara.

Regras inusitadas
 Mas nem sempre as regras do 
prédio são fáceis de entender. Em 
um prédio da Vila Madalena, na 
zona oeste de São Paulo, o estatu-
to diz que é proibido circular pelas 
áreas comuns usando... robe de 
chambre. Em outro, é proibido en-
trar com qualquer bebida, porque 
pode sujar o hall e quem for visto 
andando sem camisa leva bronca.

 Em um edifício dos Jardins, 
toalhas penduradas na janela são 
proibidas -- “principalmente nos 
kitnets”. E no edifício Louvre, a 
área da piscina, que fica na cober-
tura, é trancada a partir das 18h, 
o que impede os moradores de
apreciarem a maravilhosa vista do
centro de São Paulo durante o pôr-
-do-sol.

 Outro prédio da região adotou 
uma sirene polêmica, usada para 
assustar travestis. “Achava que era 
algum tipo de alarme de carro, mas 
um morador antigo me contou que 
a sirene é acionada quando os tra-
vestis tentam usar a nossa calçada 
para ficar esperando os clientes ou 
quando estão fazendo muito ba-
rulho”, conta Débora Rodrigues, 
que mora ali. “Ela funciona diaria-
mente, principalmente à noite, de 
segunda a segunda. Basta algum 
travesti começar a falar mais alto 
ou tentar usar a calçada como pon-
to, que o porteiro aciona”.

Aviso colocado em elevador de 
prédio em Moema, zona sul de SP, 
cobra mais higiene dos moradores

 Já os moradores de um prédio 
em Moema, zona sul de São Paulo, 
viram o seguinte aviso afixado no 
elevador: “Lamentavelmente tem 
sido observada no chão da acade-
mia a presença de cuspe e escarros 

junto à esteira e à bicicleta. Por 
uma questão básica de higiene so-
licitamos que isso não ocorra”.

“É ridículo ter que ler isso. Mas, 
pelo visto, era necessário, né?”, 
comentou a psicóloga Juliana 
Marques, que mora no local.

Síndicos autoritários

Em muitos casos, as regras polê-
micas são resultado de adminis-
tradores megalomaníacos. Uma 
moradora de um condomínio da 
Chácara Klabin, também na zona 
sul, tem tanto medo do antigo sín-
dico que prefere não ter seu nome 
divulgado. Ela conta que o mora-
dor administrou o prédio por oito 
anos e “pintou e bordou” durante 
o período, provocando sérios con-
flitos com os outros proprietários.

“Ele dizia abertamente que era o 
dono do prédio e se permitia ado-
tar uma série de proibições por 
conta própria. Os adolescentes, 
por exemplo, não podiam sentar 
no sofá do hall, porque na cabeça 
dele iriam namorar ali. Ele tam-
bém colocou tranca em todos os 
portões do condomínio para evitar 
que os jovens fossem até a piscina 
ou o bosque. Ele mexia com as mi-
nhas visitas, provocava”, lembra. 

“Tenho medo, porque ele é agres-
sivo e pode partir para cima”.

 Gebara, do Secovi, ressalta 
que casos de abuso de poder são 
muito comuns, embora o síndico 
seja um representante dos mora-
dores e precise seguir a convenção 
do condomínio e o Código Civil.

“Ele não pode fazer o que bem 
quiser, não pode decidir as coisas 
sozinho. Tem que ter bom senso, 
ser educado e não pode se bene-
ficiar do cargo. E se ele não for 
bom, troque”, adverte.

 José do Amaral Nogueira Jr, 
presidente do sindicato dos síndi-
cos de São Paulo (Sindsíndico), 
também diz que o problema é 
constante e precisa ser combatido. 
“É comum as pessoas confundirem 
as coisas e se sentirem donas do 
prédio. Elas não são profissionais 
e se perdem no meio da gestão”, 
afirma. “Por isso, nós defendemos 
que a função de síndico deve ser 
profissionalizada. A pessoa preci-
sar ser qualificada, passar por cur-
so e se preparar. Até porque pode 
responder judicialmente pelas suas 
decisões”.

Fonte: UOL Notícias

Por: Fabiana Uchinaka
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Destaque Empresarial
Com 4 anos de mercado, a empresa vem conquistando 

confiabilidade e proporcionando segurança aos clientes do DF

Proprietários da Confiança Serviços Simone Feitosa e Edilberto Alves

Colaboradoras Natália e Andressa

Suzana Feitosa - Gerente Administrativa

Este mês a Folha do Sín-
dico apresenta aos síndi-
cos e administradores do  

Distrito Federal a empresa Con-
fiança prestadora e locadora de 
serviços especializados em con-
domínios, como destaque empre-
sarial do mês. Os resultados do 
trabalho realizado pela Confiança 
nos condomínios residenciais, co-
merciais e mistos do DF, tornou 
possível esta apresentação visando 
compartilhar com os leitores da 
Folha do Síndico o sucesso em-
presarial da empresa.

A Empresa   
 A fim de atender as necessida-
des do mercado do DF, com uma 
prestação de serviços diferenciada 
os empresários Edilberto Alves e 
Simone Feitosa (Foto) fundaram 
em 2008 a empresa Confiança 
Prestadora de Serviços e Limpeza 
Ltda, que atua no ramo Conser-
vação Limpeza e terceirização de 
mão-de-obra, locando colaborado-
res nas áreas de agente de porta-
ria (segurança privada), zeladoria, 
agente de limpeza e copa, atenden-
do Condomínios residenciais, co-
merciais e mistos além de empre-
sas privadas, faculdades e diversos 
ramos comerciais.

Visão de Mercado
 O objetivo principal da empre-
sa Confiança Prestadora de Servi-
ços se funda na satisfação plena de 
nossos clientes, através da valo-
rização e proteção do patrimônio 
com profissionais habilitados e 
treinados nas funções especificas, 
esclarece Simone Feitosa.

Diferenciais
 O diferencial de atendimento 
da Empresa Confiança Serviços 
sempre se pautou na comunicação 
direta entre proprietários da em-
presa e seus clientes diretos. Na 
visão empresarial da Confiança 
Serviços, é fundamental que todo 
Síndico ou administrador tenha 
suporte da empresa 24 horas – pois 
o serviço requer - mantendo con-
tatos constantes com os postos de
serviços, com fiscais eficientes su-
pervisionando o atendimento em
cada local através de rádio con-
trole, facilitando a comunicação
e agilizando a solução dos proble-
mas de forma imediata. Com este
suporte todas as ações e serviços
terão êxito a fim de executar da
melhor forma as obrigações con-
tratuais.

Capacitação Profissional
 A capacitação e treinamento 
dos empregados é ponto funda-
mental na execução dos serviços. 
Através de treinamentos ministra-
dos por consultores na área de se-
gurança, os colaborares aprendem 
na prática a  aplicar no dia-a-dia 
formas de prevenção a furtos e 
tentativas de assaltos, além de se-
gurança preventiva. O treinamento 
dos funcionários da empresa segue 
uma rotina mensal de turmas, ca-
pacitando os profissionais para as 
funções e postos de serviços.

 A Confiança Serviços, atual-
mente instalada no SIA Trecho 
03/04 Centro Empresarial S I A 
Center Mall com telefones 3361-
8352 / 9611-0622 / 8579-0525, 
vem ganhando mercado com com-

A capacitação  e    treinamento 
dos empregados é ponto 
fundamental na execução dos 
serviços. 

Edilberto Alves

petência e pontualidade no aten-
dimento aos seus clientes, qualifi-
cando os funcionários para melhor 
atender o exigente mercado consu-
midor do Distrito Federal.    

Prestadora e Locadora de Serviços Especializados em Condomínios
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Pet
Cães e gatos podem se intoxicar com 

alimentação errada

Cortar a ração do animal de 
estimação para alimentá-lo 
com comida humana pode 

prejudicar a saúde dele. Vegetais 
comuns na dieta de pessoas como 
tomates, alho, cebola, uvas e ma-
çãs podem intoxicar cães e gatos, 
ocasionando falência renal, taqui-
cardia, náusea, vômito, convul-
sões e até a morte.

 Apesar das rações estarem 
substituindo cada vez mais as 
sobras de comida, muitos donos 
ainda oferecem alimentos inade-
quados a cães e gatos. Essa prá-
tica, feita para agradar os pets ou 
por economia, pode representar 
sérios riscos à saúde do animal. É 
fundamental conscientizar donos e 
também criadores sobre os cuida-
dos necessários com a alimentação 
destes bichos de estimação.

 “Além da comida industriali-
zada, como embutidos, enlatados 
e conservas, muitos vegetais são 
extremamente tóxicos ao orga-
nismo de cães e gatos. Tanto que 
grande parte dos casos de intoxi-
cação registrados em clínicas ve-
terinárias do país são provocados 
pela ingestão de frutas e legumes, 
como tomates, alho, cebola, uvas 
e maçãs”, alerta a veterinária Va-
léria Pires Corrêa, diretora técnica 
da rede Pet Center Marginal.    

 Embora não sejam servidos 
em grandes porções, alho e cebola 

são consumidos em uma quantida-
de considerável por cães e gatos, à 
medida em que eles desenvolvem 
o hábito de se alimentar de arroz,
feijão ou salada, misturados aos
pedaços de carne que recebem de
seus donos.

 “As espécies de alho e cebola 
mais comuns em nossa mesa são 
justamente as mais tóxicas para 
cães e gatos. Nelas, a quantidade 
de substâncias oxidantes, como 
odissulfeto de n-propil, é muito 
superior ao que as vias metabóli-
cas antioxidantes destes animais 
conseguem suportar”, explica a 
veterinária. 

 “Por isso, o consumo frequen-
te desses vegetais pode resultar em 
uma reação conhecida como he-
mólise oxidativa. Ou seja, um pro-
cesso que destrói a hemoglobina e 
os glóbulos vermelhos do sangue, 
ocasionando anemia profunda, 
icterícia, sangue na urina e até a 
morte”, explica.   

 Outras vilãs são as uvas uti-
lizadas em pratos como arroz à 
grega ou em assados de diferen-
tes tipos. Uvas comuns ou passas 
também costumam ser oferecidas 
aos cães como parte das sobras da 
mesa. Esse tipo de alimentação, no 
entanto, pode afetá-los gravemen-
te. 

 Ao consumir uvas de qualquer 
tipo em grande quantidade, o cão 

pode apresentar vômito, diarreia, 
letargia e polidipsia (maior con-
sumo de água). Outros sintomas 
como anorexia, depressão e oli-
gúria (diminuição na produção de 
urina) também podem aparecer em 
função da intoxicação por uvas. 
“A substância que provoca todas 
essas reações ainda é desconheci-
da. Mas ingestão de uvas por cães 
pode levá-los, inclusive, à falência 
renal”, alerta Dra. Valéria. 

 Já as maçãs não são tóxicas 
para cães e gatos. Porém as suas 
sementes e, possivelmente, as suas 
folhas, carregam um composto 
conhecido como cianogênico-cia-
nida. Essa substância altera o pro-
cesso de respiração celular dentro 
do organismo do animal, causando 
palidez das mucosas, taquipneia, 
taquicardia, nauseas, vômito, con-
vulsões e pode ocorrer a morte do 
animal.  

 “Todos estes sintomas apare-
cem pouco tempo após a ingestão 
da fruta. Mas, em caso de dúvida, 
também se pode identificar esse 
tipo de intoxicação pelo odor pró-
ximo ao de amêndoas no hálito 
ou no conteúdo gástrico expelido 
com o vômito, as fezes ou a urina 
do animal”, explica Dra. Valéria.  

 A ingestão de tomates afeta 
a saúde de cães e gatos em fun-
ção da chamada tomatina.  Essa 
substância é encontrada em maior 

quantidade em frutas verdes. Nas 
maduras, ela já está quase total-
mente metabolizada. Contudo, é 
importante manter a cautela. A 
tomatina pode provocar distúrbios 
gastrointestinais e cardíacos, além 
de doenças que afetam o sistema 
nervoso central dos animais, como 
ataxia, fraqueza muscular e tremo-
res. 

 “Como os tomates servidos a 
cães e gatos quase sempre estão 
maduros, a absorção de tomatina 
pelo organismo deles não é gran-
de. Por isso, casos mais graves de 
intoxicação por essa substância 
ainda são raros”, diz a veterinária. 
“Porém, é importante estar atento. 
Em sítios ou fazendas, por exem-
plo s, os pets podem ter acesso a 
frutos ainda verdes e apresentar 
complicações”, conclui.

Por Cecília Lima |

Alimentação balanceada
 Tendo em vista o que a má 
alimentação oferecida a cães 
e gatos pode provocar, o que 
fazer para mantê-los sempre 
saudáveis? Segundo Dra. Valé-
ria, a tarefa é simples. Tudo o 
que os donos precisam fazer é 
oferecer aos seus bichos de es-
timação uma dieta balanceada. 
“Isso se consegue oferecendo 
aos animais uma combinação 
equilibrada de proteínas, car-
boidratos, gorduras, vitaminas 
e minerais”, explica a veteri-
nária. “Embora alguns deles 
gostem muito da comida prepa-
rada pelos donos, esse tipo de 
alimentação se obtém melhor 
com ração”, afirma. (Reda-
ção com Assessoria Grupo Pet 
Center Marginal)

FALA ANUNCIANTE

Anuncie você também na Folha do Síndico e 
seja um empreendedor de sucesso como estes 

anunciantes.
Fone: 3022-2717 Email: folhadosindico@hotmail.com

Depoimentos sobre veiculaçao de publicidade

“ Nossa expectativa de retorno da 
publicidade na Folha do Síndico 
tem sido surpreendente, com vá-
rios fechamentos de contratos”

Rodrigo Rodrigues - Proprietário 
da Realize

“ A Folha do Síndico tem contribuído 
com o crescimento da nossa empresa. 
Com os excelentes resultados estamos 
ampliando nosso quadro de funcioná-
rios.”

Robson - Diretor Comercial

“ A parceria entre a Confiança Ser-
viços e a Folha do Síndico com os 
anúncios veiculados tem trazido ex-
celentes negocios e ampliaçao da em-
presa.”

Simone Feitosa - Diretora Comercial
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Acessórios

Bordados e Uniformes

Consertos

Manutenção Predial

Manutenção Predial

Segurança Eletrônica

Segurança Eletrônica

Terceirização de Mão de Obra

Material de Limpeza
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Assessoria Condominial

Imóveis Tapetes e Acessórios
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Lanches e Refeições

Síndico Profissional

Equipamentos de Segurança

Salão de Beleza

Vidraçarias






