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Moradores pressionam para
reduzir taxa de condomínio
Eles chegam a pedir que
sejam deixados de lado
serviços e manutenção
para reduzir conta. Em
um prédio, valor quase
que dobrou em um ano

Tais de Hollanda

Entre as várias contas a pagar
todos os meses, quando o as-
sunto é manutenção de uma

moradia, a taxa de condomínio é
um dos itens que mais pesam no
bolso dos moradores.

Na Grande Vitória, moradores
exigem o corte de serviços e ma-
nutenções para impedir que a con-
ta do condomínio não aumente.

O estudante de Educação Física
Diego Melo Tozzi é morador de
um condomínio em Jardim Cam-
buri, Vitória. O rapaz de 29 anos
contou que a taxa quase que do-
brou no último ano e que já con-
versou com outros moradores pa-
ra tentar achar uma solução.

“A mensalidade do condomínio
subiu de R$ 220 para R$ 400 e só
temos um salão de festa. Já con-
versei com moradores para pensar
em que tipo de serviços cortar,
porque o preço está o 'olho da ca-
ra ' ”, reclamou.

A consultora de Marketing Mi-
rella Pastori, de 20 anos, também é
moradora do condomínio e desta-
cou que, com o aumento da taxa,
mais moradores ficaram inadim-
plentes no residencial:

“Muitas famílias têm reclamado
que está muito difícil pagar o con-
domínio, e esse é um problema ge-
ral. Tenho amigos de Cariacica e
da Serra que moram em prédios e
também estão se mobilizando para
reduzir a conta.”

Já o professor Julio Cezar de
Paula, de 56 anos, afirmou que
consegue enxergar as necessida-
des do condomínio como inte-
grante da comissão administrativa
do prédio onde mora, no centro de
Vitória: “O morador deve partici-
par mais das atividades e propor
mais soluções.”

INADIMPLÊNCIA
Segundo o diretor jurídico do

Sindicato Patronal dos Condomí-
nios (Sipces), Gedaias Freire, cerca
de 16 mil moradores estão inadim-
plentes com as taxas.

“Na Grande Vitória temos apro-
ximadamente 4 mil condomínios,
e a inadimplência nos dois últimos
meses cresceu 4%”, afirmou.

O diretor da Marco Condomi-
nial, Marco Aurélio, afirmou que a
flexibilização de negociação tem
aumentado por conta do número
de inadimplentes.

Já o diretor da MGM, Glauco
Marinho, destacou que 90% dos
clientes solicitam renegociação de
c o n t ra t o s.

“É comum diminuirmos a fre-
quência da manutenção de eleva-
dores e portões a pedido dos mo-
ra d o re s ”, revelou.

NA BASE DA VASSOURA

Diálogo reduziu custo com água
No Condomínio Residencial Villa

Montemaggiore II, no bairro Praia
do Canto, em Vitória, as moradoras
Alzira Rachel Magalhães Simões,
de 77 anos, e Mitzi Andrade Had-
dad, de 82 anos, afirmaram que o
diálogo com o síndico, José Henri-

que Miranda, de 68 anos, fez o custo
com a água ser reduzido em 10% nas
taxas condominiais.

“A limpeza da área de lazer, que
tem 800 metros quadrados, é varri-
da. Não utilizamos água para esse ti-
po de serviço. A natureza e o bolso

a g ra d e c e m ”, contou Miranda.
O síndico acrescentou que o valor

de R$ 549 da taxa condominial per-
manece o mesmo há três anos. “Os
moradores acompanham a gestão,
decidimos congelar o preço e conse-
guimos chegar a um consenso.”

THIAGO COUTINHO/AT

ANÁLISE

“Uso de tecnologia
pode enxugar taxa”

O que já é de praxe é que,
quanto maior for o número de
unidades residenciais, menor o
custo fixo, pois há mais gente
para dividir as despesas.

Em regra geral, o setor de ser-
viços corresponde a 50% do va-
lor da taxa condominial. E em
outros estados, como Rio de Ja-
neiro e São Paulo, o que tem sido
adotado é o uso de tecnologia,
que pode enxugar a taxa de con-
domínio.

Trata-se, por exemplo, da
transmissão de imagens de ví-
deo conectadas em câmeras
que ficam na porta do prédio e
nos portões de garagens. Assim,
só é contratado um porteiro, pa-
ra ficar no período da manhã.

Depois disso, qualquer pes-
soa que quiser entrar no prédio
ou sair pelo portão de carro pode
ver e liberar a entrada deles.

É um investimento que mere-
ce estudo de mercado e concor-
dância entre os moradores.

Mário Vasconcelos,
e c o n o m i s ta

E N T E N DA

Inadimplência cresceu 4%
B a ra t e a r
> MORADORES da Grande Vitória es-

tão pressionando síndicos e admi-
nistradoras de condomínio a reduzi-
rem os valores da cota condominial.

> ALÉM DA COBRANÇA para reduzir os
valores da taxa de condomínio, os
moradores reclamam que os aumen-
tos não são proporcionais às mu-
danças que eles conseguem visuali-
zar como melhorias efetivas.

> OUTRO MOTIVO para baixar o valor
da taxa são os casos de inadimplên-
cia ocorridos nos prédios.

Inadimplentes
> SEGUNDO o diretor jurídico do Sindi-

cato Patronal dos Condomínios
(Sipces), Gedaias Freire, cerca de 16

mil moradores de condomínios estão
inadimplentes com as taxas mensais
no Espírito Santo.

> FREIRE afirmou que na Grande Vitó-
ria existem aproximadamente 4 mil
condomínios, e a inadimplência nos
dois últimos meses cresceu 4% entre
os moradores.

> PARA ENXUGAR o valor das contas
condominiais, renegociações de
contratos são feitas.

> DE ACORDO com o diretor da MGM,
Glauco Marinho, 90% dos clientes
solicitam a medida. “É comum dimi-
nuirmos a frequência da manuten-
ção de elevadores e portões a pedido
dos moradores”, afirmou.

Fonte: Especialistas citados.
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G E DA I AS
FREIRE d i ss e
que cerca de 16
mil moradores
do Estado estão
inadimplentes
com a taxa
de condomínio

Sinal verde
para navio da
Vale atracar
na China
XA N G A I

Um cargueiro gigante de mi-
nério de ferro de propriedade
da Vale foi autorizado a atracar
em um porto chinês na semana
passada, mostraram dados da
agência de notícias Reuters.

É o primeiro desde que a mi-
neradora brasileira assinou
acordos com dois dos maiores
grupos de transporte da China,
em investida que foi vista como
descongelamento de relações.

Donos de embarcações chine-
ses se opuseram ao acesso para
meganavios da Vale de porte de
400 mil toneladas, conhecidos
como Valemax, dizendo que
eles poderiam piorar o excesso
de oferta em transporte e rou-
bar participação de mercado.

Em 2012, o Ministério dos
Transportes proibiu os navios
nos portos da China, citando
preocupações de segurança.

Mas, no mês passado, a Vale
assinou acordos com as empre-
sas apoiadas pelo Estado chinês
Cosco e China Merchants
Energy Shipping em um movi-
mento que marcou um avanço
no longo impasse e levou os
analistas a preverem que os na-
vios Valemax estariam em bre-
ve atracando no maior consu-
midor de minério de ferro do
m u n d o.

O meganavio Shandong Da
Ren atracou no porto Dongjia-
kou em Qingdao, leste da China,
em 2 de outubro, no início de
um feriado nacional de sete dias,
e partiu para Cingapura em 4 de
outubro, de acordo com dados
de rastreamento da Reuters.

O navio, que era conhecido
como Vale Malásia até a mine-
radora assinar um contrato de
fretamento com a estatal chine-
sa Shandong Shipping Corpo-
ration no ano passado, havia en-
trado pela última vez em um
porto chinês em abril de 2013,
na primeira entrada de um Va-
lemax desde a proibição chine-
sa de 2012, embora não tenha fi-
cado claro por que fora autori-
zado a entrar.

O Ministério dos Transportes
e a Vale China não retornaram
pedidos para comentar sobre o
fato, quando contatadas pela
Reuters ontem.
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NAVIO do tipo Valemax
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