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COM APROXIMIDADE das festas de fim de ano,
erecomendavel conhecer as regras de cada condominio
antes de come~al' aenfeitar apartamentos eareas comuns
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usando fios cUja metragem
ultrapas a os limites do
apartamento. A decoras:ao
acaba por entrar no campo
visao dos moradores da uni
dade de baixo - relata 0 di
retor juridico.

Discussoes por causa de
adornos e enfeites que
emitem sons tambem sao
comuns. Urn bonequinho
do Papai oel tocando
"Jingle Bells" interrupta
mente irrita ate 0 mais se
reno dos vizi nhos.

- Se nao houver born
senso principalmente por
parte do cond6mino res
ponsavel pela ornamenta
s:ao que incomoda, 0 sindi
co podera tentar mediar 0

conflitoe buscarumasolu
s:ao pacifica.

TRETA NA FACHADA
Pedro Henrique Coelho,
sindico de urn condominio
em Sao Cristovao, conhece
bern esse tipo de situas:ao.
Ha tres anos na adminis
tra<;ao do predio, ele diz
que e comum haver ocor
rencias relacionadas a de
coras:oes natalina :
-0 principal problema

e a alteras:ao da fachada.
Ha moradores que se in
comodam com a estetica
do predio quando cada
cond6mino escolhe uma
decoras:ao especifica para
sua varanda. 0 inc6modo
com a luz forte tambem e
comum. Acabo fazendo 0

papel de concd iador, lem
brando que enfeitar a casa
no ataf e algo cultural, e
que a situa<;ao epassagei
ra-conta.

Mesmo com tantos ques
tionamentos e possiveis bri
gas Paulo Code<;o, supervi
sorda Precisao Empreendi
mentos Imobiliarios, lem
bra que esta epoca propicia
construir uma boa comuni
cas:ao e integrar os morado
res em torno dos preparati
vos para a maior fest a do ca
lendario cristao.

Entao, born atal.

Mariana Portela de Andrade,
diretora da JB And rade
Irn6veis

os apartamentos, 0

bom-senso deve prevale
cer. Mariana Portela de An
drade' diretora da JB An
drade Imovei ,afirma que
para a decoras:ao das areas
privativas, as convens:oes
decondominio nao estabe
lecem regras rigidas. 0

entanto, 0 cond6mino de
ve respeitar as normas so
bre segurans:a e uso da fa
chadado edificio.

Oscaso maisgravesocor
rem quando 0 morador ins
tala luzes ou aparelhos que
nao e encontram em per
fei to estado ou que nao sao
compativeis com capacida
de da fias:ao, podendo gerar
curtos-circuitos e graves
aciclentes.

-Respeitar os limites
de sua unidade e 0 espas:o
de cada urn, nao invarur a
fachada do vizinho com
uma decora<;ao de atal e
nao descaracterizar a fa
chada do predio sao algu
mas recomenda<;oes
diz Mariana.

Q

LAMPADAS PENDURADAS
Fabio Oliveira diretor juri
dico da BAP Administra
dora de Bens,ja se deparou
com situas:oes assim.

- Sao comlms os casos de
cond6rninos quependuram
lampadas nas varandas

"Respeitar os limites
da sua unidade
e 0 espa~o de cada
urn, nQO 'invadir'
a casa do vizinho
com a decoracii 0

de 1 atal e nQ~
descaracterizar a
fachada siio algumas
recomenda~i5es"

ORCA-MENTO NATALINO
Sender concorda. Aos
condominios que tern co
mo tradis:ao fazer grandes
decoras:oes de atal, ele
recomenda que tais gastos
ja estejam previstos no
proprio ors:amento anual.
Desta forma, nao sera ne
cessario qualquer tipo de
rateioextra.

Sao raros os edificios
que regulamentarn e pa
dronizam em seu regi
mento interno as decora
s:6es post as em esquadri
as toldos, portasdeentra
da janelas, varandas etc.
Alguns condominios, por
outro lado, optam pela
contratas:ao de uma em
presa terceirizada para a
montagem da decora<;ao
de fim de ano.

- estes casos, 0 ideal e
que 0 sindico pes:a, no mi
nimo t re ors:amentos e os
leve para aprovas:ao em as
sembleia. De toda forma, e
sempre recomendavel
convocar a assembleia ex
traordinaria especific~pa
ra aprovar a decoras:ao e
deliberar sobre seus pa
droes, de modo a evitar fu
turos transtornos e dis
cussoes entre cond6mi nos
-orienta Sender.

-Para as areas comuns,
vale a pena reunir uma co
missaodemoradores inte
re sados na decoras:ao. As
sim, todos terao 0 djreito
de opinar, levar suas u
ge toes e ajudar na monta
gem. Cabe res altar que a
decoras:ao da area externa
e do hall de entrada preci
sa ter produtos de qualida
de-avalia.

Anna Carolina Chazan,
gerente geral de gestao pre
dial da Estasa, lembraqueo
sindico tern als:ada para de
ddir como ga tar.

- Mas como a decoras:ao
e de gosto subjetivo 0 acon
selhavel e compartilhar a
decisao com os demais con
d6minos-diz.

ANA CAROL INA DINIZ
caroln inil@exlra.inl,N

comerdo
decre
tou: ja e

atal!
as 10jas,

ouve-sea
cantora
Simone

no alto-falantes. os shop
pings surgem enormes deco
ras:Oes, alem de promos:oes
para atrair consumidores.

os edifidos residenciais, pi
nheirinhos pisca-piscas,
guirlandasebonecosdo Papai

oel volt.arn as fachadas.
Para nao estragar 0 cHma

de confraternizas:ao e reco-
mendavel ter regras claras
para a decoras:ao e ilumina
s:ao nas areas comuns e
apartamentos. Uma rena
mal estacionada ali, urn bo
neco de neve invarundo 0

espas:o do vizinho acola... e
conflito na certa.

- Para listar tudo 0 que e
proibido ou permitido em
decoras:ao natalina, 0 ide
al e convocar uma a sem
bleia extraorclinaria espe
cifica. Todos os Ii mites e
regras devem ser estabele;
cidos em as embleia. E
possivel que 0 Regimento
Interno jadigaalgo sobre 0

tema mas em geral, nao e
o que ocorre nos condomi
nios. A assembleia deve
ser especifica, inclusive
em relas:ao a possiveis
multas aos cond6minos
que descumprirem as nor
mas - sugere 0 advogado
Leandro Sender.

as areas comuns, e im
portante nao comprometer
os locais de passagem, lem
bra Paulo Codes:o supervi
sor da Precisao Empreenru
mentos Imobiliarios.


