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Taxa de condomínio
vai subir até 20%
Alta será puxada pelo
reajuste salarial de 9%
dos trabalhadores dos
condomínios, somado
ao aumento nas contas
de água e luz no País

Nathália Barreto

Quem paga condomínio na
Grande Vitória vai sentir o
bolso pesar a partir do pró-

ximo mês. Com o reajuste salarial
de 9% dos trabalhadores dos con-
domínios em abril, somado ao au-
mento nas contas de água e ener-
gia no País, a taxa pode aumentar
até 20%.

De acordo com o e diretor jurí-
dico do Sindicato Patronal dos
Condomínios, Gedaias Freire da
Costa, cerca de 85 mil condôminos
vão ser afetados pelo aumento.

“Só a folha de pagamento dos
funcionários representa, em mé-
dia, 45% dos custos de um condo-
mínio. Somado ao aumento que ti-
vemos nas contas de energia e
água, prevemos um aumento de até
20% no valor cobrado”, afirmou.

Além do aumento nas contas,
outro problema enfrentado pelos
síndicos e administradores dos
condomínios é a inadimplência,
que corresponde a cerca de 17 mil
moradores, segundo Costa. Para
ele, o aumento nos valores pode
aumentar esse número.

Já para o economista Mário Vas-
concelos é preciso ter uma co-
brança mais firme das dívidas.

“A inadimplência é muito grande
e isso influencia no valor cobrado.
Muitos moradores ficam um ano
sem pagar o condomínio e isso re-
cai sobre os outros quando há ne-
cessidade fazer um conserto ou
obra mais caros, por exemplo. É
preciso ter uma cobrança mais sé-
ria das dívidas e levar à Justiça se
necessário”, disse.

Entre as medidas para reduzir
os custos das contas, o administra-
dor de condomínios Luiz Castellar
contou que já adota algumas, co-
mo a troca de lâmpadas por tipos
mais econômicos e a captação da
água da chuva.

“Pensando em reduzir os custos,
já implantamos em alguns condo-
mínios um sistema de captação de
água da chuva, que é usada para la-
var as áreas comuns dos condomí-
nios. Também investimos nas lâm-
padas led, que já trouxeram uma
redução de 30% no valor da con-
ta”, afirmou.

Castellar também contou que al-
guns condomínios estão investin-
do em porteiros eletrônicos, que
substituem o trabalho dos funcio-
nários. Para isso, são adotadas me-
didas de segurança como uso de
câmeras nos interfones.

“Nesses casos é necessária uma
reeducação dos moradores, para
que eles fiquem mais atentos à se-
g u ra n ç a .”
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GEDAIAS FREIRE DA COSTA estima que 85 mil condôminos serão atingidos

AÇÕES PARA ECONOMIZAR

Captação e uso de água da chuva
> LÂMPADAS MAIS ECONÔMICAS: as

lâmpadas fluorescentes economi-
zam até 80% da energia, e as lâmpa-
das led chegam a diminuir 85% o
custo em relação às convencionais.
Apesar de mais caras, a redução dos
custos é vista ao longo do tempo.

> DESATIVAR O ELEVADOR: em condo-
mínios com dois ou mais elevadores,
é possível manter apenas um funcio-
nando nos horários de menos movi-
mento.

> SENSORES DE PRESENÇA: i n s ta l a r
sensores de presença para a ilumi-

nação das áreas de uso coletivo eco-
nomiza energia, já que as lâmpadas
só vão acender quando houver al-
guém no local.

> CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA: al -
guns condomínios adaptaram os ra-
los dos telhados para que a água da
chuva seja direcionada para caixas
d'água. Essa água pode ser usada pa-
ra lavar áreas de uso comum, como
garagens e calçadas, por exemplo.

> INFORMATIZAR A PORTARIA: i m-
plantar sistemas eletrônicos para
substituir os porteiros tem sido cada
vez mais comum nos condomínios.

> NESSES CASOS, empresas podem
ser contratadas para fazer o monito-
ramento do condomínio ou podem
ser instaladas câmeras para que os
próprios moradores controlem a en-
trada e saída de pessoas. Assim, o
número de funcionários diminui, re-
duzindo os gastos.

> AÇÕES PARA DIMINUIR INADIM-
PLÊNCIA: a inadimplência chega a
ser de 20% entre os condôminos e é
um dos motivos que aumentam os
custos dos moradores. Com a dívida
de alguns, em casos de gastos extras
do condomínio, os síndicos acabam
precisando cobrar taxas mais altas
para realizar os serviços.

Fonte: Sindicato Patronal dos Condomínios.L ÂMPADAS mais econômicas
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C U RTAS

Pre p a ra ç ã o
para aposentadoria

Terminam amanhã as inscrições para o primeiro ciclo do
programa “Geração Ativa”, promovido pela Secretaria de Es-
tado de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas (Seger) para
os servidores estaduais do Poder Executivo.

Os interessados podem se inscrever para uma ou mais pales-
tras sobre Legislação Previdenciária, Finanças, Saúde e Auto-
nomia, Ocupação e Pós-Carreira e Família e Apoio Social.

Cada palestra tem quatro horas de duração, e os encontros
acontecem sempre das 9h às 13h, na Escola de Serviço Públi-
co do Espírito Santo (Esesp).

Mais informações em www.seger.es.gov.br.

Nutrição e Psicologia
A Secretaria de Estado da Fazenda

(Sefaz) fechou parceria com o curso
de Nutrição da Ufes e com o curso de
Psicologia da Faculdade Pitágoras,
de Linhares, para ampliar a assistên-
cia aos servidores do órgão.

De acordo com a Sefaz, o objetivo
é buscar parcerias com as institui-
ções de ensino superior nas quatro
regiões do Estado.

Prontuário eletrônico
O Banco Interamericano de De-

senvolvimento (BID) organiza o con-
curso “Governarte: A arte do bom go-
ve rn o” e premia hoje, em Washing-
ton, (EUA), a Prefeitura de Vitória
pela implantação do Prontuário Ele-
trônico, elaborado por servidores da
Subsecretaria de Tecnologia da In-
formação (Sub-TI) para a moderni-
zação da saúde na cidade.

Perícia médica
O Instituto de Previ-

dência dos Servidores
do Estado (IPAJM)
orienta o servidor públi-
co estadual, vinculado
ao Regime Próprio de
Previdência do Estado,
que necessita passar
por inspeção na Central
de Perícia Médica do
Instituto a agendá-la
previamente, pela inter-
n e t :  w w w . i p a-
jm.es.gov.br, ou pelo te-
l e f o n e :  0 8 0 0 -
2836640. As perícias
constatam capacidade
ou incapacidade (tem-
porária ou definitiva)
para o trabalho.

Palestra sobre condução
A Secretaria de Controle e Transparência

de Cariacica (Semcont) prepara uma pales-
tra na quinta, das 9h30 às 15h, para moto-
ristas da prefeitura, no auditório da sede
municipal, sobre procedimentos básicos de
condução. Também será lançada a “Car tilha
de Abastecimento de Combustível”.

Curso de Libras
Servidores da Prefeitura de Viana que têm interesse em aprender a Lingua-

gem Brasileira de Sinais (Libras) podem se inscrever pelo telefone 3344-0517
ou pelo e-mail: subsecretaria.pcb@viana.es.gov.br. São 40 vagas distribuídas
em duas turmas: uma matutina, em Viana-Sede; e outra noturna, na escola
Constantino José Vieira, em Marcílio de Noronha. As aulas começam no pró-
ximo dia 30 e terminam em 27 de agosto, com encontros uma vez por semana.

Q UA L I F I CAÇÃO
A Escola do Legislativo está com

inscrições abertas para servidores
que tenham interesse nos cursos de
Relações Interpessoais, Informática
Intermediária e Gestão Pública na
Contemporaneidade. Inscrições de-
vem ser feitas na Escola do Legisla-
tivo, sala 905. Dúvidas e esclareci-
mentos: 3382-3818.

QUALIFICAÇÃO II
O curso de Relações Interpessoais

vai de 4 a 13 de maio, de 9h às 11 horas;

o de Gestão Pública na Contempora-
neidade acontece de 4 a 15 de maio,
das 13h às 15 horas, e o curso de In-
formática intermediária acontece de
4 a 22 de maio, das 13h às 15 horas.

SEGURANÇA NO TRABALHO
A Vigilância em Saúde do Traba-

lhador (Visat) da Serra, promove nos
dias 22 e 27 um treinamento sobre
Acidente de Trabalho Grave e Fatal
com servidores que atuam no CTI e
no Pronto Socorro do Hospital esta-
dual Jayme Santos Neves (HEJSN).


