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Porteiro finge rezar
para dormir no trabalho
A desculpa não
funcionou e o
empregado foi demitido.
Outras táticas também
são usadas para
evitar advertência

JULIA TERAYAMA - 27/02/2014

CYRO MONTEIRO disse que condomínios estão investindo em segurança

DESCULPAS CLÁSSICAS

Cuidando de filhos doentes
Fora da guarita

Ao demorar para abrir a porta de en-
trada, fechar o portão de garagem ou
atender o interfone, alguns porteiros
não admitem que estavam dormindo e
dizem que estavam em outros cômo-
dos do prédio, como banheiro e cozi-
nha ou fazendo rondas.

Doenças
Para se livrar de broncas e punições

por serem flagrados cochilando du-
rante o expediente, porteiros já disse-
ram que estavam doentes, que tinham

comido algo estragado ou estavam
com outro tipo de mal-estar. Além de
dizer que estavam cuidando de filhos
doentes nas noites anteriores.

Tra g é d i a s
Outra desculpa usada por porteiros

que são pegos dormindo no plantão é
contar uma história que envolva a
morte de alguém, assaltos de conhe-
cidos e outras tragédias em que o fun-
cionário prestou atendimento após os
fatos e com isso se sente cansado,
passando de vilão para herói.

OUTROS CASOS

Ventilador para
tirar soneca

Um porteiro que trabalhava
em um condomínio no centro de
Vitória foi demitido após ter sido
flagrado por moradores saindo
da guarita para ir para um quarto
em outra dependência no pré-
dio.

Por meses, o porteiro pegava
o ventilador da guarita e ia direto
para o quarto dormir, e por lá
permanecia de meia-noite até as
5 horas. O caso aconteceu no
início deste ano.

Assalto durante o sono
Uma gangue invadiu um prédio no

bairro Praia do Canto, em Vitória, que-
brou o portão de entrada, arrombou
uma sala em que tinham vários eletrô-
nicos e os roubou. Em seguida, os cri-
minosos fugiram.

Mesmo com o barulho feito pelos
bandidos para destruir o portão e cor-
rer com os equipamentos, o porteiro
não acordou.

Ele só ficou sabendo do assalto na
parte da manhã, quando moradores
do prédio notaram o estrago e foram
até a guarita perguntar o que tinha
acontecido. O funcionário foi demitido
por justa causa após o fato.

Almofadas para
belos sonhos

Para dormir melhor na guarita
durante o plantão noturno, um
porteiro ia até a sala social do
prédio, pegava as almofadas do
sofá e as levava para a portaria.

Ele as colocava na cadeira e
em cima da mesa, para repousar
melhor o corpo durante a sone-
ca. Porém, o porteiro foi flagrado
pelas câmeras de segurança do
prédio e foi demitido. O caso
aconteceu em um prédio na
Praia de Itaparica, Vila Velha.

Tais de Hollanda

Madrugada adentro e o por-
teiro na guarita apoia a ca-
beça sobre um braço e

dorme. Um morador querendo sair
do prédio vai até a portaria recla-
mar da demora para abrir a porta.
Ao ouvir a voz do morador, o fun-
cionário, ainda de cabeça baixa, fala
em alto e bom som: “Amém, Se-
nhor!”. Levanta a cabeça e diz para
o morador que estava rezando.

Apesar de criativa, a tática utili-
zada por um porteiro de um con-
domínio da Praia da Costa, Vila
Velha, para se livrar de punições
terminou em demissão por justa
causa no início deste ano.

Segundo o presidente do Sindi-
cato Patronal dos Condomínios do
Espírito Santo (SIPCE-ES), Cyro
Monteiro, episódios como esse le-
varam pelo menos 300 prédios a
mudarem o sistema de segurança
para que o porteiro não durma no
trabalho. “Uma das providências
tomadas foi a implantação de câ-
meras dentro da guarita para ga-
rantir que o funcionário não co-
meta um erro desses”, contou.

O vice-presidente da SIPCE-ES,
Gedaias Freire da Costa, afirmou
que há muitos registros de recla-
mação ao síndico por conta dessa
situação. “Até rondas de madruga-
da os síndicos têm feito para con-
ferir se o porteiro está acordado.”

O advogado especializado em
condomínios José Natalino Cam-
ponêz contou que, do início do ano
até ontem, atendeu cerca de 30 ca-
sos de demissão de porteiros por
dormir no emprego.

O dono da Marco Condominial,
Marco Nery, afirmou que além de
advertências, os porteiros estão
sujeitos a suspensões por dormir
em serviço.

A dona da Fokus, Amanda Kary-
na, afirmou que existem sistemas

como o “acorda vigia”. O dispositi-
vo, instalado na guarita, emite um
som a cada meia hora que só cessa
quando o porteiro o desativa. “Ca -
so o alarme não seja desligado, mi-
nutos depois, a empresa de segu-

rança liga para constatar se o por-
teiro não está dormindo”, desta-
cou.

O dono da Conservare, Luiz
Castelar, ressaltou que o aumento
do vale-alimentação pode ajudar a
diminuir esses casos. “Com esse
incentivo, os porteiros acabam
abandonando bicos paralelos em
horários de folga e são mais pro-
dutivos durante o expediente.”

Já o presidente do Sindicato dos
Trabalhadores de Condomínios
(Sindicondomínios), Fabricio Pe-
reira da Silva, afirmou que medidas
como câmeras na guarita restrin-
gem a liberdade do funcionário.

“Até rondas de
madrugada os

síndicos têm feito para
conferir se o porteiro
está acordado”Gedaias Monteiro,
vice-presidente do SIPCE-ES
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