capa além de latidos de pets e brigas por vagas de garagem, agora os síndicos ganharam mais uma preocupação

Trabalho
e moradia
sem atritos

boa convivência
Segurança
Não receber
um número
significativo de
pessoas, que
circulam na área
comum

Cuidado
A atividade não
deve gerar barulho
que incomode os
demais

Espaço
Nenhuma área
comum deve ser
utilizada para
reuniões

Consumo
A atividade não
pode demandar
consumo de
energia, água e gás
além do usual

Estatuto do condomínio determina o que
pode ou não na prática do home office
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
(Continuação da página 1)
Com o crescimento da prática do home office, os limites
entre as atividades comerciais
e a convivência com os moradores em prédios residenciais
tem sido alvo de debates. Afinal, como conciliar o trabalho
realizado por profissionais
- muitos autônomos - com as
regras condominiais?
Para a designer de interiores Christiane Costa da Silva,
de São José, alguns cuidados
são a chave para a boa convivência. “O fato de ter optado
pelo home office nunca inter-

feriu na minha relação com os
vizinhos ou infligiu as normas
do condomínio”, contou ela
que, quando decidiu sair da
empresa em que trabalhava
para ser autônoma, para poupar gastos, optou por trabalhar em casa em vez de alugar
uma sala comercial.
“Mesmo trabalhando em casa
gosto de separar as coisas.
Quando preciso fazer alguma
reunião com o cliente, sempre
marco os encontros em cafetarias ou restaurantes”, disse.
Para especialistas, a designer
tem razão. Não há qualquer
problema em exercer as atividades profissionais no apartamento desde que as normas
estabelecidas na convenção

Freepik

sejam respeitas.
“O segredo é evitar ao máximo
qualquer possível desconforto
com os demais moradores. Receber muitas pessoas na unidade, ter um barulho constante
e, a pior das situações, usar as

áreas comuns para trabalho
também podem gerar muitos
problemas, ainda mais se esse
uso das áreas comuns resultar
em um aumento nos gastos de
energia ou água rateados pelos
condôminos”, alertou Jaime

Roque, diretor da Ortecon Condomínios,de São José dos Campos, Jaime Roque.
Trabalha em casa? Confira
dicas do especialista para garantir o bom convívio com os
vizinhos.

.

