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Editorial
Caro leitor, nossa gratidão para cada um dos síndicos, administradoras e parceiros da Revista. Foram 11 eventos durante o ano de 2019,
e todos com muito sucesso graças a vocês que estão sempre buscando conhecimento. Com a influência de novas normas e leis, a gestão
condominial está cada vez mais profissional e tornou-se uma atividade
bastante complexa, exigindo ainda mais a dedicação dos síndicos.
Criamos e apoiamos os principais eventos da região, como:
Workshop de Segurança Eletrônica em parceria com o Siese; o
Workshop de Transformação Inteligente de Condomínios, destacando a
importância das manutenções na valorização e segurança dos usuários,
até uma projeção de condomínios mais sustentável, com o uso de
inovações e tecnologias.
Para trazer facilidade e praticidade no dia-a-dia conectamos os
síndicos aos melhores fornecedores através das Rodadas de Negócios
Condominiais, grupos de WhatsApp e Aplicativo.
Esse trimestre também participamos, apoiamos e vimos nascer
a ASBALC – Associação de Síndicos de Balneário Camboriú, que já
iniciou com grandes vitórias, como você poderá acompanhar matéria
especial nessa edição. E por fim, mais um ano com público recorde
que ultrapassou as 500 pessoas no 3º Condomeeting que trouxe
especialistas de renome nacional.
Marcia Rodrigues
Jornalista Responsável
DRT-PR 015154

Mirian Rodrigues
Arquiteta e Apresentadora
CAU-A-46037-0
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Aberta a

O

Temporada das Piscinas!

verão está chegando e o que mais combina com o calor?
PISCINA! Isso mesmo, todo mundo ama e todo mundo quer ter
uma! E a Marazul Piscinas tem uma variedade de modelos de piscinas
que podem transformar grandes, médios e pequenos espaços, dando
vida para a sua área de lazer e qualidade de vida.
Um dos aspectos que mais valorizam um imóvel em
condomínios são as suas áreas de lazer que, juntamente com a
piscina, proporcionam conforto, segurança e a oportunidade de
boa convivência com
os condôminos e seus
familiares.
Para atender
as necessidades
dos condomínios
verticalizados e
horizontais desde o
mais alto padrão até os
mais simples, tanto as
construtoras como os
gestores condominiais
precisam buscar empresas com as melhores soluções em projetos,
bem como mão de obra capacitada para executá-los. Com as
tecnologias atuais e a diversidade de modelos é possível encontrar uma
piscina sob medida para qualquer cliente, independente do espaço
disponível no imóvel.
Em Balneário Camboriú a Marazul Piscinas é uma empresa sólida
que tem uma trajetória de mais de 25 anos de experiência no mercado,
oferecendo desde o projeto inicial das áreas de lazer, venda, instalação
de piscinas de fibra e de construção em concreto armado. Detalhe
como chafariz, cascatas e spas, além de mobiliário, produtos, filtros e
acessórios também fazem toda a diferença.
Para o empresário Ton Dauer, que aos 24 anos já atuava
nesse mercado, e hoje com 55 anos, que possui uma vasta
experiência em grandes projetos de piscinas e áreas de lazer,

“nosso foco é o bem-estar e a
satisfação dos clientes, porque
somos especialistas e realizamos
um trabalho com garantia e
durabilidade”, destacou ele.
Os projetos da Marazul
Piscinas são desenvolvidos
por especialistas e técnicos
de alto nível, com experiência
para executar obras desde a
concepção até a construção final. A sua marca e bom trabalho está
registrado em obras de grandes construtoras, condomínios de luxo, da
rede hoteleira, parques aquáticos e chafariz que podem ser vistos em
várias Prefeituras dos estados do sul.
A empresária Ivanir Coser ressalta que “o diferencial da Marazul
Piscinas é o relacionamento com o cliente e a confiança no trabalho
que desenvolvemos, sempre de acordo com o orçamento apresentado,
adaptando as suas necessidades”.
Na nova sede da Marazul Piscinas na Rua Alvin Bauer, os
clientes encontram as melhores opções de marcas e modelos
de piscinas e uma infinidade de tamanhos, revestimentos e
profundidades, que se adaptam a qualquer espaço tanto em
residências como condomínios.
A parte de segurança dos espaços também não podem ser
deixadas de lado pelos síndicos e responsáveis. Dentre os acessórios
essenciais está o ralo anti sucção, botão de pânico que deve estar em
local de fácil acesso, placas de sinalização e as cercas de proteção que
evitam a entrada de crianças desacompanhadas.
Sempre a postos, os profissionais da Marazul Piscinas, são
treinados e estão à disposição de todos os clientes, quer seja o
consumidor final, ou para quem presta serviços na área de piscinas,
e lá encontram produtos e utensílios que garantem a qualidade
e conservação da água, e os cuidados indispensáveis para o bom
funcionamento das piscinas.

6

SÓAQUICONDOMÍNIOS

De Lutas e Conquistas

B

Nasceu a ASBALC

alneário Camboriú é uma cidade diferenciada
pelas suas belezas naturais, posição geográfica,
forma de ocupação de seu território, características de
suas construções, perfil de seus moradores e pelo que
oferece aos seus moradores e visitantes através do poder
público e da iniciativa privada. Ou seja, uma cidade que
provoca, na grande maioria das pessoas, o desejo de
aqui se estabelecer. É uma cidade verticalizada onde,
aproximadamente 2400 edificações são condomínios residenciais e
comerciais concentrados numa área de 10 km².
Leis municipais e decisões judiciais, como a que impôs aos 2.143
condomínios com hidrômetro único um aumento na tarifa de água e
esgoto de até 150%, a partir de 2014, e as leis municipais 2805/2008,
3568/2013, 3848/2015 e, recentemente, a lei 4260/2019 que trata da
Declaração de Regularidade Sanitária, por exemplo, tem interferido
no dia a dia dos condomínios levando aos síndicos preocupações. Isto
porque além das responsabilidades, provoca impacto nos orçamentos
dos condomínios. Outras propostas de leis estão em tramitação
no Legislativo, como o Plano Diretor que está para ser revisto, e o
segmento condominial, também representado pelos seus síndicos, não
pode ficar ausente.
A revisão do critério de cobrança da tarifa de água e esgoto, cuja
luta iniciou-se no dia 15/11/2014, com o apoio do SECOVI, teve, após 5
anos, seus objetivos alcançados. A partir de novembro de 2019, com a
nova estrutura tarifária, atende-se às questões legais, volta-se a praticar
o princípio de isonomia entre moradores de condomínios e moradores
de residências unifamiliares, garante-se o equilíbrio econômico
financeiro dos serviços prestados pela EMASA e, o que era esperado, a
tarifa de água e esgoto terão seus valores significativamente reduzidos,
voltando-se a praticar tarifas muito próximas daquelas praticadas até
novembro de 2014.
Em abril de 2019, a Câmara de Vereadores aprovou a lei 4260/2019,
impondo aos síndicos a responsabilidade pela situação sanitária da edificação, através da Declaração de Regularidade Sanitária da Edificação,

inclusive em relação às áreas
privativas. A forma como a lei foi
imposta, os valores exorbitantes
previstos para multas, em caso
de não entrega da declaração ou
entrega em desconformidade, levaram alguns síndicos a se unirem
Em 2014 quando a luta começou.
para a revogação ou a negociações para a Revisão da Lei. O resultado dessa união foi o comparecimento de mais de 250 pessoas no auditório da Câmara de Vereadores,
que foi um divisor de águas entre o poder público e a sociedade. Ficou
reconhecida pelos
vereadores, a necessidade e importância
do diálogo antes da
aprovação de leis que
interferiram no dia a
dia dos munícipes.
Comprometidos
Audiência que determinou a volta dos valores.
com o meio
ambiente, principalmente em relação à despoluição de nossas praias
e do Rio Marambaia, representantes de síndicos iniciaram, de forma
responsável, a negociação com a EMASA, a qual culminou com o
projeto lei 171/2019 que altera a lei 4260/2019, tornando-a exequível.
Das reivindicações e a mobilização dos síndicos surgiu uma
entidade representativa da categoria, a ASBALC – Associação
dos Síndicos de Balneário Camboriú, voltada para representar
oficialmente os síndicos, perante os órgãos públicos, orientar em
suas dificuldades jurídicas ou operacionais, estabelecer parcerias
para uma melhor capacitação e promover a integração através de
atividades sócios culturais.
Carlos Spillere
Presidente da Asbalc – Associação dos Síndicos de Balneário Camboriú
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Síndico Antissocial – Ele Existe e Pode Estar
Perto de Você

P

ode parecer estranho o tema desse artigo, visto que na maioria
das vezes o que se fala é em condômino antissocial. Mas não é
incomum nos depararmos com síndicos antissociais, sim, aqueles que
não sabem se comunicar, que gritam com os moradores e que gostam
de fazer tudo à sua maneira sem dar satisfação para a assembleia.
Sabemos que o cargo de síndico é de uma forma especial de
‘mandato’, e, como tal, ele não pode ultrapassar os limites desse
mandato que lhe foi conferido em assembleia (CC, Art. 653ss), sob
pena de responder pelos excessos.
Ainda, cabe aqui trazermos a atenção que qualquer cidadão, o que
inclui o síndico, está sujeito às penas da lei (civil e penal) em caso de
conduta que configure ato ilícito, por ação ou omissão (CC, Art 186),
devendo, inclusive, indenizar a vítima (CC, Art. 927).
Diante disso, sabedores que somos de que uma das atribuições
legais do síndico é cumprir e fazer cumprir a Convenção, o Regimento
Interno e as decisões de assembleia (CC, Art. 1348, IV), e nessas regras
estão insertas as regras de boa convivência social, é dever incontinente
do síndico dar o exemplo em obedecer essas regras.
É por isso que o síndico que ultrapassa ou descumpre os limites
do seu mandato, como por exemplo, advertindo ou aplicando multa
à sua revelia, adquirindo bens e fazendo obras para o condomínio
sem a devida aprovação em assembleia, bem como aquele que
invariavelmente não sabe se comunicar e sobretudo trata mal os
moradores, deve ser considerado um síndico antissocial. Isso se
aplicaria, em especial, se ele, por perseguição a algum condômino
começar a tirar-lhe a paz e ofender-lhe.
O descumprimento desses princípios basilares do direito, sendo
um déspota e ultrapassando os limites da confiança nele depositados,
viabiliza, automaticamente, a possibilidade de sua destituição,
conforme prevista na lei (CC, Art. 1349, §2º.).
Por outro lado, é inviável a manutenção no condomínio de um
síndico que em vez de manter uma conduta proba e dar o exemplo
para a coletividade, ofende e humilha os moradores, além de não
cumprir ilibadamente com o seu mandato.

Por isso, se você tem um síndico desses no seu condomínio,
reúna pelo menos ¼ dos condôminos através de um abaixo-assinado,
convoquem e discutam isso numa assembleia específica. Esta será a
oportunidade de destituí-lo do cargo e eleger alguém que realmente
atenda às necessidades da maioria dos condôminos.
Importante salientar que qualquer condômino, mesmo o
inadimplente, pode assinar o abaixo-assinado. A lei não coloca
impeditivos nessa questão. Porém, ele não poderá votar na
assembleia se não estiver ‘quite’ (CC, Art. 1335, III) com as
obrigações do condomínio.
Por fim, lembramos que a destituição do síndico deve obedecer o
quórum da maioria absoluta dos presentes na
assembleia (CC, Art. 1349, §2º.).

Dr. Marcio Spimpolo
Advogado Especialista em Direito Condominial.
Professor e Coordenador da Pós-Graduação de Direito
e Gestão Condominial da FAAP.
Colunista do Programa “Condomínio Legal” da Rádio
CBN de Ribeirão Preto.
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Estacionamento e
Mobilidade Urbana em Balneário Camboriú
Vagas de

O

s urbanistas são unânimes em dizer que "quanto mais espaços
se criam para os carros, mais carros aparecem para ocupá-los".
O modelo desenvolvido em nossa cidade de Nosso Polo Gerador
de Tráfego que faz parte do Plano Diretor atualizado em 2010, trouxe
mudanças significativas ao introduzir vagas de estacionamento de uso
público em prédios privados.
Com uma frota de aproximadamente 95.000 carros e 23.000
motos, não existem mais espaços e vagas suficientes para estacionar
principalmente na região central.
Vagas de estacionamento de uso público em prédios
privados – a lei 2.794/2008
O Plano Diretor de 2010, no art. 81 obrigou a disponibilização
destas em prédios com áreas maiores que 1500 m².
Apesar das opiniões contrárias o Shopping Atlântico é o exemplo
prático de que este sistema funciona conjugando o uso comercial e
particular dos estacionamentos.
Regulamentação – decreto municipal nº 9.578/2019
O governo municipal apesar de saber onde estão, não sabe de
quem são estas vagas, vendidas ou dadas em permuta.
Ao decretar que somente 50% das vagas serão rotativas se
contrapõe a própria Lei que buscava ampliar o número de vagas de
estacionamento de uso público. Das 2.000 vagas previstas somente
1.000 seriam destinadas a este fim.
De quem são estas vagas?
Das construtoras, mas necessitavam de regulamentação para
serem comercializadas. Antes mesmo dessa regulamentação as vagas
foram comercializadas de forma irregular, levando a conflitos até
mesmo com os moradores dos prédios em que estão.
Ao constituírem a Convenção de Condomínio e o Regimento
Interno, estas também devem ser regulamentadas internamente
seguindo o regimento interno dos condomínios, pois existem situações
de reponsabilidade civil dos síndicos com relação a estas vagas. A
cobrança de seguro contra incêndio, manutenção predial e estrutural
desta unidade e principalmente as questões de segurança envolvidas.

FONTE: Secretaria de
Planejamento de Balneário
Camboriú – Outubro/2018.

Mesmo que o projeto evite o contato com moradores a grande preocupação está no risco de acesso ao condomínio e aos moradores.
Compradores e síndicos não foram informados
Muitos dos compradores de apartamentos nestes prédios
não concordam com tal uso, mas no momento da negociação
de seus apartamentos desconheciam esta particularidade dos
empreendimentos, alguns alegando falta de segurança, ou riscos a sua
integridade, não investiriam em tais prédios, sendo este um dos fatores
depreciativos destes imóveis.
Vagas prioritárias não estão sendo observadas
Ao estabelecer as Vagas de Uso Público em Prédios Privados,
o poder público não regulamenta nem em projeto como na
disponibilidade das vagas prioritárias.
A Lei Federal n° 10.741/03 do Estatuto do Idoso artigo 41
estabelece 5% (cinco por cento) das vagas nos estacionamentos
públicos e privados.
A Lei Federal nº 13.146/2015 estabelece as vagas para as Pessoas
com Deficiência. São destinadas 2% (dois por
cento) destas vagas.
Quantas vagas existem?
Existem aproximadamente 900 vagas
disponíveis para uso a partir de janeiro de
2021, e outras 1.700 vagas em construção ou
em projetos.
Luiz Gustavo Melo do Couto
Servidor Público Municipal
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Edifício Andrea: Vidas Que Se Foram
e as Lições Que Ficaram

N

ove vidas ceifadas, famílias abaladas e a sociedade brasileira
indignada por uma tragédia anunciada. Apenas não era possível
prever quando, mas o Andrea estava fadado a desabar.
Como engenheiro que há muito tempo milita no ramo, sempre
ouço o seguinte questionamento:
— Qual é o problema mais comum das construções?
A resposta é imediata:
— A negligência humana!
Sim, a negligência faz com que as
edificações sofram rachaduras – que
foram pequenas fissuras, problemas
estruturais, falência dos sistemas
de impermeabilização, infiltrações,
vazamentos, mofo, entre outros. Mesmo
os prédios executados com grande rigor
construtivo sofrerão com os processos
de envelhecimento inerentes a qualquer
edificação; portanto, necessitarão de manutenções periódicas, a fim de
recuperar o desempenho seguro.
No dia 15.10.2019 foi o edifício Andrea, mas, se algo não for
feito para mudar a percepção de todos a respeito da segurança das
edificações, teremos, infelizmente, vários outros Andreas. No passado
as lutas que comoveram o país não foram suficientes para acender o
sinal de alerta. Se não houver um novo Andrea será um outro Palace
II, ou, quem sabe, uma edificação com nome e sobrenome, como o
Wilton Paes de Almeida, que emocionarão o país e nos farão refletir de
maneira efêmera, porém, sem resultados práticos para o futuro.
O caso do Andrea, há um agravante, pois, o município de Fortaleza
sancionou, em 2012, uma Lei que obriga as edificações residenciais
com três ou mais pavimentos e as de uso coletivo, a apresentarem,
periodicamente, certificado de vistoria garantindo a adequada
manutenção da edificação e a estabilidade estrutural.
Dentre as inúmeras funções de um síndico, o Código Civil inclui
"diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela

prestação dos serviços que interessem aos possuidores". Portanto,
deve o síndico empenhar-se para que a edificação seja um local
seguro e confiável. Se o portão da entrada emperra ou o elevador
não funciona a contento, a solução é sempre muito rápida, pois as
reclamações são gerais; porém, quando aparece qualquer problema na
estrutura do prédio, parece que há um senso comum de que sempre
há tempo para protelar a solução.
Entre as muitas atribuições
das escolas de Engenharia do país
está a de fazer com que os alunos
sigam nosso Código de Ética, que
considera a profissão de engenheiro
alto título de honra e sua prática
exige conduta honesta, digna e
cidadã, devendo ser desempenhada
nos limites de suas atribuições
e capacidade pessoal. Profissão
esta que não pertence ao profissional que a exerce, mas, é um
bem social e cultural da humanidade, voltada, unicamente, para
o bem-estar e o desenvolvimento da sociedade. Não devendo o
engenheiro assumir serviços para os quais não está capacitado,
e, mesmo aquele que apenas visita uma construção, deve
alertar os responsáveis com relação à necessidade de reparos e
manutenções imediatas.
Aprendi durante o curso de Engenharia
Civil da UFPR, na década de 1990, que
o concreto armado é muito resistente e
aguenta até "desaforos", porém, constatei
na prática, que ele não é capaz de resistir à
negligência humana.
Antonio Carlos Cambri Junior
Engenheiro civil e Professor de Graduação e PósGraduação. Curitiba/PR
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Manutenção Profissional
Traz Mais Segurança

N

a vida em condomínios a indisponibilidade e demora para
consertar algo crítico que parou de funcionar conforme o
esperado pode nos gerar uma grande frustração coletiva. Quando a
falha envolve a interrupção de acesso e monitoramento da segurança,
parada no fornecimento de água, luz, gás, climatização, higiene ou
até indisponibilidade em algum entretenimento do condomínio, as
pressões podem se generalizar chegando ao estress. Quem foi ou é
síndico provavelmente tem uma história para contar.
Manutenção é um tema
muito importante e complexo
de gerir sem um conhecimento
adequado e um conjunto mínimo
de indicadores periódicos (p.ex.
trimestrais) que demonstrem
a situação do condomínio
segmentado pelas áreas críticas
que precisam ter disponibilidade
garantida. Entre os indicadores
utilizados estão o tempo médio
entre quebras (em dias corridos),
o tempo médio que demorou
para consertar as quebras (em
horas) e os respectivos gastos
acumulados (R$ de despesas e investimentos) de cada área.
Com controles básicos implantados e as informações históricas
em mãos o condomínio estará melhor preparado para uma estratégia
de manutenção mais profissional, baseada em fatos e menos em
sentimentos. Parece burocrático e difícil de se implementar, mas
na verdade uma organização simples que ajudará nas decisões e no
diálogo junto à prestadores de serviços, fornecedores e condôminos.
Algumas administradoras fazem isso e outras preferem recomendar
especialistas que investem mais tempo organizando a estratégia de
manutenção do condomínio, e debatendo históricos, riscos de quebra
junto ao síndico e demais colaboradores.

Atuando há 8 anos no mercado de Segurança Eletrônica a
Smartech hoje é referência na área condominial do Vale do Itajaí,
com uma equipe de técnicos especializados que conhecem muito
bem as exigências e características da região, e por isso atuam
com compromisso de entregar o melhor serviço de instalação e
manutenção. Foi em função da excelente reputação da Empresa
Smartech que a Atende Portaria a escolheu como parceira
autorizada na região, para os serviços de manutenção e suporte dos
equipamentos de acesso e monitoramento junto aos seus clientes
de condomínios.
Independente do modelo de operação adotado para a portaria
do seu condomínio (Presencial Tradicional, Remota ou Assistida
& Monitorada), um dos pilares fundamentais para a Excelência
Operacional é a Disponibilidade dos equipamentos utilizados. Segundo
Marcos Fernandes da Expansão Sul, a disponibilidade é um dos pilares
fundamentais da Excelência em Serviços na Atende Portaria, onde
a “Quebra Zero” é uma meta incansavelmente buscada através das
técnicas profissionais de manutenção.
O Técnico Leandro Zimmermman da Smartech acrescentou
que através de uma série de inspeções periódicas e sensoriamento
adequado se consegue um ganho significativo de disponibilidade.
“Na Smartech primamos pelo planejamento, organização, execução
dos trabalhos de instalação e manutenção. Atuamos ativamente para
entender as vulnerabilidades e riscos de falha”. E no sul do país a
Atende Portaria está cada vez mais consolidada e começou com o pé
direito, que é o alinhamento dos nossos valores, visão e propósito de
atender cada vez melhor os condomínios.
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Falando da

Portaria Autônoma

N

a última edição da revista Só Aqui Condomínios
tivemos oportunidade de explorar as principais
diferenças entre a Portaria Presencial Tradicional e a
Portaria Remota, assim como destacar as razões da
valorização dos condomínios que adotaram esse novo jeito
de fazer portaria (mais seguro, inteligente e econômico).
Falamos da evolução da Portaria Remota que, quando
devidamente implantada, resolve as vulnerabilidades
da Portaria Presencial pelo fato de ter especialização,
tecnologia e processos padronizados que são
comprovadamente superiores. A Portaria Autônoma ainda
é uma operação pouco debatida, mas muito comum para
condomínios com grandes restrições orçamentárias.
Como próprio nome sugere, chamamos de Autônoma
uma portaria operada somente pelos moradores do condomínio, que
assumem para si a responsabilidade por executar os acessos, receber e
acompanhar pessoalmente seus visitantes e prestadores de serviço, e
zelar ativamente pela segurança coletiva; tudo sem contar com a ajuda
de porteiros ou de um serviço de portaria remota.
De uma maneira geral essa forma de operar portaria é bem
vulnerável e menos confortável aos moradores pelo fato de concentrar
inúmeros riscos de erros e desvio de operação e um nível mínimo e
aceitável de segurança. Segundo o Consultor em Segurança Fernando
José Luíz da empresa 24 horas, “pelo fato da segurança geral do
condomínio depender quase que exclusivamente da atenção, atitude
e disciplina individual dos moradores, a portaria autônoma é bem
mais arriscada, e não podemos esquecer da diversidade de perfis de
moradores e visitantes, sem um mínimo de infraestrutura e tecnologia
de controle de acesso e monitoramento apoiando o condomínio”.
A moradora de um condomínio de Itajaí que nasceu autônomo
e com zelador terceirizado no período comercial, Luciana Regina
disse que “sem porteiros presenciais ou remotos a gente tem que
ficar bem mais atenta ao dia-a-dia do prédio. Eu ensino meus filhos
a verem se não tem ninguém parado na frente do prédio esperando
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uma oportunidade de entrar com
eles. Enfim, falo para eles ficarem
ligados, entrarem rápido e não
caírem no famoso golpe do “sou do
apartamento tal e esqueci a chave!
Libera para mim?”.
Segundo Marcos Fernandes,
Diretor de Expansão Sul, “a Atende
Portaria traz novas possibilidades
como a Portaria Remota de 12 horas
e serviço de Portaria Assistida &
Monitorada (PAM), que funciona
compartilhando informações entre o
condomínio e a central de operações.
Por isso o PAM possibilita um visitante de um condomínio autônomo
(que não tem orçamento suficiente para o serviço remoto) ser
atendido em contingências pela central de operações mas de maneira
similar à Remota”.
Pela maturidade da tecnologia e a disponibilidade do PAM
da Atende, recomendamos que empreendimentos com perfil de
Portaria Autônoma comecem a planejar mais cedo conosco o seu
controle de acesso e monitoramento. Executar esse projeto em
conjunto com a Construtora e antes da formação do condomínio
valoriza esses condomínios.
“Seguir operando a PAM em regime
crescente de serviços proporcionais ao
ritmo de ocupação e ao perfil dos futuros
moradores otimiza os custos de implantação e
suaviza a mudança para o patamar que melhor
atenderá ao perfil do condomínio”, finaliza
Marcos Fernandes.
Marcos Fernandes
Diretor de Expansão Sul da Atende Portaria.

Quando a

Gestão For Automatizada,
Que Tipo de Síndico Você Vai Ser?

N

ão é novidade que muitas profissões estão deixando de existir e
mercado. Ao mesmo tempo, para quem segue em campo, as exigências
outras muitas desaparecerão no futuro devido à automatização
aumentam e o síndico vai precisar se reinventar constantemente para
do trabalho. Segundo John Pugliano, autor americano, “Qualquer
atender às necessidades dos condomínios.
As áreas que têm a ver com o contato humano são insubstituíveis
trabalho que seja rotineiro ou previsível, será feito por um algoritmo
por algoritmos, ou seja, muito mais do
matemático dentro de cinco ou dez anos.”
Quando analisamos as tarefas que são
Entender como as pessoas vivem que entregar uma gestão de excelência,
o síndico do futuro precisa entender de
executadas diariamente na gestão de um
e o que elas precisam é a chave para
pessoas. É importante focar nosso decondomínio, percebemos que a grande
se destacar nesse mercado.
senvolvimento profissional em habilidamaioria delas são repetitivas. Revisão
des menos técnicas e mais relacionadas
de balancetes, análise de orçamentos,
à resolução de problemas e conflitos, negociação e criatividade.
contratações de prestadores de serviços, treinamentos de equipe,
Entender como as pessoas vivem e o que elas precisam é a chave
vistorias, notificações e acompanhamento de obras são alguns
para se destacar nesse mercado. O papel do síndico será cada vez
exemplos do que poderia ser facilmente automatizado.
menos operacional e cada vez mais focado
Isso deve servir como um alarme aos síndicos, um convite para
em construir espaços que criam e fortalecem
repensarmos o nosso papel dentro dos condomínios. A função do
conexões entre as pessoas. Precisamos estar
síndico não irá desaparecer, entretanto, muitas das tarefas realizadas
atentos para os novos modelos de vida urbana,
poderão ser automatizadas e teremos que aprender a demonstrar a
aliados com a tecnologia e preocupados em
qualidade e o valor do nosso trabalho com base na transformação que
transformar condomínios em ambientes de
podemos gerar para os moradores.
convivência e bem-estar para todos.
A grande vantagem de toda essa revolução tecnológica é
que não haverá mais espaço para trabalhos amadores. O síndico
Elisete Pacheco
ou as administradoras que não trabalham com processos claros,
Síndica Profissional e Diretora da Escola do Síndico
sistematizados e com transparência serão naturalmente eliminados do
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A Importância dos

Espaços de

Recreação nos Condomínios

Todos sabemos da importância dos playgrounds para o
desenvolvimento psíquico e motor das crianças. Além disto, é um
ótimo espaço para integração entre os moradores do condomínio.
Porém em muitos casos, a área de playground se torna insuficiente para
atender a demanda das crianças e adolescentes que estão crescendo e
precisando de um espaço maior para brincar.
Com a falta de um espaço apropriado para brincar, começam
as brincadeiras com bolas pelas áreas comuns do condomínio e que
podem causar uma série de problemas como quebra de luminárias,
janelas e aquela quase inevitável bola caindo no vizinho. Sabemos
que em muitos condomínios não existem espaços para a colocação
de quadra poliesportivas, mas também existe uma outra parte de
condomínios que possuem áreas que não são utilizadas e que podem
receber uma quadra. O tamanho das quadras não é um problema, mas
sim a falta dela.
Com este intuito nós da PLAY SPORTS oferecemos um trabalho
de assessoria sem custo para os clientes, fazendo um estudo e
apresentando propostas de aproveitamento das áreas comuns, seja
para realizar a execução de uma quadra poliesportiva, ampliação ou
reformulação do playground do condomínio.
Trabalhamos com toda a linha modular da Freso Brinquedos,
empresa que atua no mercado nacional a mais de 20 anos. Todos seus
brinquedos são acreditados pelo INMETRO, para garantir a qualidade e
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segurança para as crianças.
Para o revestimento das áreas esportivas e recreativas, atestamos
que os pisos modulares, drenam a água de maneira rápida, não
irradiam calor, reduzem o desgaste com o impacto corporal e
fomentam ainda mais a utilização destes espaços.
Com ambientes mais agradáveis e renovados os moradores
sentem-se motivados a usufruir com seus filhos, sem falar da
funcionalidade e baixa absorção de impacto, um fator importante em
quadras que têm crianças e adolescentes como frequentadores.
A PLAY SPORTS oferece produtos e serviços que são ótimos
para quem deseja que o seu condomínio tenha uma solução
esportiva e recreativa com projeto de alta relevância em bemestar, exclusivo, personalizado, apropriado e de acordo com as
normas pertinentes.
Promover saúde é o nosso foco!

Mapeamento de Fachada Predial

E

conomia inteligente - É assim que definimos o mapeamento de
fachada predial. Através de um teste de percussão in loco, nossos
profissionais treinados localizam, identificam e quantificam cada
patologia existente na fachada do edifício, e seu grau de relevância no
que tange a prioridade nas etapas de manutenção predial.
Temos como objetivo, propor aos nossos clientes a segurança de
contratar uma empresa que realiza um serviço completo, de acordo
com suas necessidades.
• Vistoria – É a constatação técnica de determinado fato, condição
relativo a um objeto.
• Inspeção – É a análise técnica de fato, condição ou direito relativo
a um objeto.
• Auditoria – É o atestamento da conformidade de um fato,
condição relativo a um objeto.
• Perícia – é a apuração técnica das origens, causas e mecanismos
de ação de um fato, condição relativo a um objeto.
• Consultoria –É o prognóstico ou prescrição técnica a respeito de
um fato, condição relativo a um objeto.
Fundamentados nesses conceitos, é através do mapeamento
de fachada que conseguimos planejar, definir e minimizar os custos
de manutenção, e executar as prioridades em relação a segurança,
estética e a valorização da fachada e do imóvel como um todo.
Importante salientar que os custos de manutenção preventiva

superam em muito os custos de manutenção corretiva.
Após o teste de percussão, é elaborado uma apostila que identifica
e ilustra todos os pontos mapeados, e seu grau de criticidade para
embasar a manutenção necessária a ser realizada. A PRIOIRITY, através
do seu mapeamento consegue elaborar vários tipos de orçamentos,
desde a manutenção de todo o edifício ou por fachadas.
Manutenção de pastilha
Nosso diferencial é o reaproveitamento das pastilhas que precisam
de conserto. Reaproveitamos a mesma pastilha que foi retirada, sem
custos com compra de pastilhas, mesmo porque, as pastilhas nunca
alcançarão o tom da cor original da pastilha que está na fachada há
anos, pois já sofreu desgaste de cor devido as intempéries.
Nossa equipe é formada por profissionais treinados em sua área de
atuação, é composta por engenheiro civil com
especialização em Engenharia Diagnóstica,
Supervisor, Qualidade e outros.
Com mais de 25 anos de experiência,
estamos capacitados para alcançar nosso
objetivo principal, a satisfação do cliente atual
e a indicação para clientes futuros.
Rogério Gonçalves Pinto
Priority
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Água Justa para Todos

Q

uanta água você consume? Esta pergunta parece complicada? É
tranquilidade, segurança e transparência ao síndico e ao morador. O
difícil mensurar quanta água consumimos, concorda? Em casa,
ContaJusta, por exemplo, é um programa que nasceu com o propósito
utilizamos água para várias atividades, de lavar roupas a tomar banho.
de fazer exatamente isto, facilitando a rotina de medição, leitura e gestão
Se pensarmos de forma mais ampla, a água
dos consumos de água e gás em condomínios
está ligada a qualquer processo de produção.
residenciais, comerciais e industriais.
Hoje, o ContaJusta está
Hoje, o ContaJusta está presente em 18
Enfim, a água é sempre essencial, mas só
presente em 18 estados.
estados, incluindo Santa Catarina, atuando
damos conta disso quando ela nos falta.
Todos os dias “sujamos” a água tratada
também na individualização do consumo em
que recebemos, sendo que boa parte dela é devolvida ao meio ambiente
apartamentos (retrofit), através do uso de equipamentos certificados
como esgoto, tratado ou não. Cada vez que isto ocorre, o processo
de alta tecnologia, que permitem que a leitura seja realizada por
de limpeza da água para novo consumo se torna mais complexo, seja
radiofrequência de fora do condomínio, sem a necessidade de acesso,
por novos componentes químicos presentes após o tratamento, seja
nem de cabos ou fios. Além disto, o sistema emite vários alarmes que
pela quantidade cada vez maior de água que a população necessita.
avisam quando há problemas, como vazamentos, fraudes e consumos
Isso tem gerado dois fenômenos que vamos ver ocorrendo cada vez
acima da média.
Agende uma visita gratuita com a
mais: a escassez de água limpa perto dos centros urbanos e o aumento
equipe do ContaJusta e conheça melhor
exponencial da tarifa de água cobrada dos usuários.
Por isso, é imprescindível que aprendamos a lidar melhor com
todos os benefícios desta solução para o
a água que dispomos para consumo. Os condomínios são grandes
seu condomínio!
consumidores e serão os primeiros “alvos” de políticas públicas que já
Chélsea Marchi
estão incentivando o reuso de água, a individualização do consumo e o
Diretora Técnica da MEDEAGE – Soluções para gestão
uso consciente deste recurso vital.
de utilities; Distribuidora oficial do ContaJusta em
Para auxiliar no controle e na gestão da água consumida, existem
Santa Catarina
soluções tecnológicas concebidas especialmente para trazer economia,
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A Cultura de

O

Subsistência

consumismo desenfreado aliado ao aumento da expectativa de
vida contribui potencialmente para o aumento da produção de
lixo. Segundo dados do IBGE (2018), a quantidade de lixo produzida
por pessoa no Brasil é um problema. São aproximadamente 383 kg
por ano ou 1,04kg por dia. Quase metade das 5570 cidades brasileiras
não tem um plano integrado para o manejo do lixo. O Brasil produz 64
milhões de toneladas de lixo diariamente, sendo que 24 milhões são
descartados de forma inadequada.
Os maus hábitos de consumo da sociedade produzem
degradação ambiental. A indústria produz cada vez mais itens
para atender a demanda da sociedade consumidora, o que implica
em uma maior produção de embalagens, gasto de energia etc.
Pequenas ações diárias podem impactar de maneira colossal
na preservação do meio ambiente. As pessoas podem exercer
cidadania de formas diferentes.
Mesmo com a normativa dos bombeiros de desobstruir rotas
de fuga em condomínios, lugar onde seria mais confortável para o
morador fazer seu descarte, enquanto síndicos / administradores,
podemos adotar medidas de instrução aos funcionários, programar
locais e lixeiras com identificação, fazer funcionar o sistema de
resíduos sólidos que é recolhido mediante agendamento, informar os
moradores referente aos dias de coleta seletiva, enfim, estimular cada
pessoa de nosso condomínio a fazer o correto descarte de seus lixos.

Por falta de engajamento de políticas públicas, temos coleta
seletiva todos os dias apenas no centro de Balneário Camboriú na
parte da manhã. Infelizmente nos bairros próximos do centro, a
coleta seletiva é um dia sim e outro não. Pela falta de espaço dentro
das lixeiras, nossos zeladores são obrigados a descartarem resíduos
recicláveis no sistema de coleta orgânica. Especialmente na temporada
de verão, onde o número de pessoas é exorbitante gerando aumento
significativo de resíduos. O ideal seria que a coleta seletiva passasse
todos os dias em todos os bairros.
Precisamos nos preocupar em desmitificar a ideia de que os
recursos naturais são infinitos. Se começarmos com pequenas
ações dentro de casa, educaremos nossas crianças a adotarem
um comportamento sustentável. Se consumirmos mais produtos
orgânicos, além de diminuirmos a quantidade
de lixo que demora muitos anos para se
decompor, teremos uma vida mais saudável,
viveremos mais e melhor. Acredito que
podemos fazer a diferença.

Rosecler Machado
Síndica Profissional
CRA/SC 6-01638
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Nasce a

Associação dos Síndicos!

F

inalmente e com muito prestígio, foi instituída a Associação de
Síndicos de Balneário Camboriú – ASBALC, pois estreia com
uma vitória relevante para os síndicos, que é a aprovação na Câmara
de Vereadores da alteração da Lei Municipal 4260/19 pelo Projeto
de Lei 171/19. Para quem não sabe, a Lei 4260/19 exigia que os
síndicos apresentassem declaração a respeito da regularidade da
saída de esgoto de seu prédio, num prazo curto e sob pena de
multa desproporcional. A nova Lei estende o prazo, limita a multa e
oferece oportunidade aos prédios de se adequarem, caso necessário.
Resumindo, a Lei tornou-se executável e mais equilibrada.
Com esse passo inicial, a Associação mostrou a quê veio. Mais
do que nunca, precisávamos tomar partido dos problemas que
envolvem nossa cidade, os condomínios, e consequentemente as
responsabilidades sobre os ombros dos síndicos.
Reflexo do momento em que se encontra o nosso país, tomamos
consciência de que precisamos ser atuantes como cidadãos, temos que
monitorar e cobrar daqueles os quais elegemos, para criarem Leis que
beneficiem a sociedade e não o contrário. Os brasileiros não querem
mais serem guiados às cegas. Diferente disso, queremos questionar,
debater e exigir ações justas, com foco na melhoria na qualidade de
vida das pessoas.
Há dez anos, me lembro de participar de reuniões com grupos de
síndicos, que almejavam uma associação. Mas, essas reuniões foram
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ficando escassas até
não ocorrerem mais.
Em todo esse tempo,
foi preciso surgir
um problema sério
para despertar nos
síndicos a necessidade de representação da classe.
Agora, estamos num caminho sem volta. Há uma infinidade de
situações que influenciam o nosso setor e não podemos mais ter em
mente que “não é problema nosso”. Em uma pequena faixa territorial
temos mais de 2000 edificações e chegamos a ter mais de um milhão de
pessoas em nossa cidade na temporada. Não adianta só reclamar disso
ou daquilo e nada fazer. Tem que atuar! A ASBALC vem a ser o canal para
os síndicos terem voz e serem respeitados.
Então amigos síndicos, vamos juntos!
Entrem em contato com a Associação através
do e-mail cadastro.asbalc@gmail.com e
associem-se. Unidos somos mais fortes!
Cristina Oliveira
Consultora de Atendimento ao Cliente na Krieger
Assessoria Contábil e Condominial
Diretora Social da ASBALC

Manutenção do Seu
Condomínio?

Como Você Tem Feito a

Q

uando falamos em manutenção logo pensamos nas
é complicada. Acredite, de gestor para gestor, eu confesso que é
bombas, caixa d’água, elevador, portas e portões, mas
desafiador desconstruir esse padrão, mas é possível.
essa é a manutenção do edifício, que tem total relação com a
Primeiramente, como gestor, é necessário entender a diferença
valorização do patrimônio, qualidade de vida e responsabilidade
entre gastos x investimentos. Gastos é tudo aquilo que você faz e
do síndico. Entretanto a pergunta é: “Como está a manutenção do
não te traz retorno, investimento é o que vai te trazer benefícios.
seu condomínio?”. Condomínio não é estrutura e equipamentos,
E quando se trata da gestão condominial, é necessário investir em
condomínio são pessoas.
aprendizados que vão te trazer habilidades na gestão de
Muitos me perguntam
pessoas, conflitos e comunicação assertiva. No dia-a-dia
Eu confesso que é
qual o maior erro do síndico,
do condomínio, é importante investir em conscientização
desafiador desconstruir esse
eu sempre digo: se preocupar
não só do regimento interno, mas também em regras e
padrão, mas é possível.
apenas com a estrutura. Assim
comportamentos básicos para boas relações e instigar a
como a manutenção do edifício,
convivência além dos momentos de assembleia.
a qualidade das convivências também impacta na qualidade de vida e
Assim como na manutenção do edifício não existe um padrão a
valorização do patrimônio. Afinal, quem quer morar em um condomínio
ser seguido, pois cada edificação tem a sua
em que há só brigas? Que valor tem um apartamento em que os
particularidade, não há também um padrão
vizinhos não se importam com o outro e regras básicas como silêncio,
para manutenção do condomínio, a não ser
organização e limpeza das áreas comuns, não são atendidas?
o fato de que em todos eles, é necessária a
Grande parte dos problemas que chegam ao síndico poderiam
atitude de valorizar as pessoas e as relações.
ser facilmente resolvidos se os comportamentos tivessem como
Pense diferente, haja diferente, faça a
base o real entendimento do que é de fato um condomínio e o que
diferença no seu condomínio!
primordialmente precisa ser valorizado: as relações.
Letícia Oliveira
Isso não é romantizar um condomínio, e sim desconstruir a
Síndica Profissional e Professora do Secovi
imagem de que condomínio é só problema e que toda assembleia
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Compliance Trabalhista e Porque Ele
Deve Ser Realizado Para Manter os Caixas dos Condomínios

S

abe-se que os Condomínios são tratados como empresas,
muito embora não tenham essa personalidade jurídica
empresarial, mas trabalham com o dinheiro dos moradores e
geralmente, possuem um CNPJ a zelar.
O compliance tem sido bastante difundido e vem sendo
utilizado para verificar as irregularidades e minimizar riscos para os
empregadores. O termo compliance tem origem no verbo em inglês
to comply, que significa agir de acordo com uma regra, uma instrução
interna, um comando ou um pedido, ou seja, estar em “compliance” é
estar em conformidade com leis e regulamentos externos e internos.
Portanto, manter o Condomínio em conformidade com as leis
trabalhistas significa estar de acordo com os regulamentos internos,
Convenções Coletivas de Trabalho, leis esparsas e principalmente
com a CLT. De acordo com a nossa legislação, o empregador tem
o dever de zelar pelo sadio ambiente de trabalho e orientação de
seus empregados. Neste sentido, é necessário realizar a prevenção e
verificação de possíveis irregularidades internas, atividade específica
do compliance trabalhista, com a revisão de documentos, orientações,
treinamentos e pareceres, tendo por objetivo a supressão de riscos.
Em tempos de crise, os empregadores devem focar neste trabalho
de atividade preventiva para não incorrer em falhas e “estimular” que
os empregados ajuízem demandas, impactando os seus resultados com
condenações em processos trabalhistas. É de extrema importância o

SÓAQUICONDOMÍNIOS

27

síndico se precaver quanto a essas demandas para não apenas cumprir
a legislação trabalhista, como para manter os fundos de caixa que tanto
lutam para formar nos Condomínios.
Por certo, a atuação preventiva mediante o compliance
trabalhista é hoje uma ótima aliada para empresas, assim como para
os Condomínios, sendo que esta atuação diminui os riscos de passivo
trabalhista ao empregador e traz excelentes resultados na prática.
Condomínios que prezam pela legalidade das relações de
trabalho em seu cotidiano têm bons e reais resultados na prática,
já que valorizam a sua força de trabalho e recebem em troca mais
qualidade de serviço. O alinhamento com as decisões do RH, das
administradoras, contadores e advocacia preventiva trazem ótimos
efeitos, eis que são medidas que contribuem para a melhora do
ambiente de trabalho.
Dra. Luciana Lozich Silva
OAB/PR nº 68.405; Pós-Graduada em Direito do
Trabalho e Processo do Trabalho pela Escola da
Magistratura do Trabalho; Especialista em Direito
Condominial; Advoga em carteira de processos
imobiliários, cíveis e trabalhistas; Sócia da
Karpat Sociedade de Advogados Curitiba e Região
Metropolitana/PR

Terceirizar
os Serviços de Seu Condomínio?
Vale a Pena

T

erceirizar a mão de obra de um condomínio é uma decisão muito
A organização do sistema da empresa terceirizada, otimiza as ações
importante e inteligente a se tomar. Entregar os serviços de
realizadas no condomínio, que em outros casos ou modelos como por
portaria, limpeza, zeladoria e serviços gerais (entre outros) para uma
exemplo de contratações diretas, poderiam ser feitas com maiores
empresa especializada, trás muitas vantagens
dificuldades e com falta de supervisão direta nas
e benefícios para o condomínio.
funções realizadas ou para acompanhamento comMinimiza o stress e a dor portamental do colaborador. Isso pode influenciar
A gestão de condomínios deve ficar
em diversos seguimentos dentro do condomínio,
bastante atenta a todos os lados envolvidos
de cabeça do contratante.
iniciando-se pela segurança dos moradores.
na questão e dividir a responsabilidade pela
É assim que a Exclusive Serviços entendeu
decisão com todos os condôminos. Assim, ao
a necessidade dos seus clientes. Todo o processo operacional e
contratar uma empresa terceirizada o síndico não é mais o responsável
direto pela gestão dos funcionários. É a empresa contratada quem deve administrativo envolvendo os colaboradores do condomínio, fica sob a
responsabilidade e o cuidado da terceirizada contratada. Dessa forma
escolher, treinar e dar feedback aos colaboradores - além de montar a
minimiza o stress e a dor de cabeça do contratante.
escala e pagar salários e direitos dos trabalhadores.
Dispondo de uma empresa especializada
Esta prática tem se tornado cada vez mais comum por conta
em Gestão Humana, todo o processo da
das diversas situações problemáticas envolvendo a substituição
contratação e seleção até seus treinamentos
de funcionários contratados nos dias de faltas ou períodos de
profissionais na área que o profissional deve
afastamento, acompanhamento das demandas, supervisão do dia a dia,
dominar, se torna mais eficaz e direcionado,
aumentos de salário, advertências e controle de horários, por exemplo.
aumentando assim seu desempenho e
O apoio administrativo da empresa terceirizada é fundamental para
disciplina as funções denominadas.
que possa ter maior controle nesse sentido, assim sendo operacional e
a gestão de pessoas, sincronizadas para atuarem na intenção de alinhar
Patricia Almeida
as situações do cotidiano do condomínio, facilitam a vida do cliente
Exclusive
proporcionando maior comodidade a todos os envolvidos.

“
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Acessibilidade em Condomínios
Residenciais Também é Obrigatória

A

cessibilidade é a garantia de livre acesso, de autonomia e de
independência para todas as pessoas que tenham qualquer
tipo de dificuldade de mobilidade, como cadeirantes, portadores de
deficiência visual, ou com qualquer outro tipo de restrição envolvendo
idade, estatura, gênero e, agora mais recentemente, peso, seja em
caráter provisório, seja permanente.
Nas últimas décadas, a acessibilidade tem sido uma preocupação
constante da arquitetura e das construtoras. Os condomínios precisam
ter uma estrutura mínima de acessibilidade que atenda a todos os
condôminos. Afinal, mais de 10% da população brasileira apresenta
algum tipo de dificuldade.
A Constituição Federal garante o livre trânsito de pessoas,
independentemente das dificuldades que possam ter. Porém,
infelizmente, por ainda parecer insuficiente, os órgãos públicos, nos
últimos anos, têm trabalhado na promulgação de leis que garantam a
verdadeira inclusão de pessoas com deficiência. Uma dessas é a Lei
Brasileira de Inclusão (Lei 13.146), também chamada de Estatuto da
Pessoa com Deficiência, criada em 2015 e regulamentada em 2018. Até
a criação e promulgação dessa lei, não havia legislação que abordasse o
tema para condomínios residenciais.
A partir de sua criação e regulamentação, bem como entrada em
vigor em janeiro de 2019, as incorporadoras se adaptaram às novas
exigências. Condomínios construídos a partir de 2018 já são entregues
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com rampas, elevadores com
recursos para deficientes
auditivos e visuais, entre
outras acessibilidades. É muito
importante destacar que
esses itens de viabilidade de acesso favorecem não apenas a quem tem
dificuldade no presente, mas também a quem goza plenamente da saúde
hoje, mas que pode encontrar dificuldades de mobilidade no futuro.
Dentro dessa questão, o desafio maior está na transformação e
adaptação dos condomínios antigos. Ainda que haja restrições de recuo
na calçada, por exemplo, para a instalação de uma rampa, ele deve criar
alternativas que possam garantir o livre acesso.
O tema não pode ser ignorado pelos gestores condominiais.
Juridicamente, há vertentes que firmam não
ser preciso uma assembleia para impor aos
condôminos custos relativos à acessibilidade.
De qualquer forma, a cautela é importante
e a orientação é que o assunto seja
devidamente apresentado e colocado para
votação em assembleia.
Ricardo Karpat
Diretor da Gábor RH

A Importância da Segurança nas

Instalações

de Gás em Condomínios

O

gás canalizado traz inúmeros benefícios para o usuário, mas
também exige atenção quando o assunto é segurança dos
moradores. Embora os equipamentos tenham uma longa vida útil, é
necessário estar consciente que a vistoria nas canalizações por onde
passa o gás precisa ser feita anualmente. Por se tratar de equipamentos
de segurança, só podem ser manuseados por pessoas habilitadas,
e não por moradores como foi o caso recente da explosão em um
condomínio de Balneário Camboriú, que por inconsequência humana
resultou em perdas materiais e pessoas feridas.
Esse acidente trouxe à tona a importância da responsabilidade
dos síndicos e gestores quando se trata das instalações de gás do
condomínio. Também é essencial garantir a
segurança de todos, através da contratação de
empresas idôneas com técnicos qualificados
para fazer a aferição e troca peças. O Corpo
de Bombeiros faz vistoria nos prédios mas
como são mais de 2 mil condomínios só em
Balneário Camboriú, não possuem efetivo
suficiente para inspecionar e ficar apontando
todos os itens que devem ser trocados. Por
isso eles solicitam que os síndicos contratem
engenheiros das áreas de elétrica, gás,
preventivo de incêndio e outras necessidades
de inspeção da edificação.
Para entender melhor como funciona o sistema que fornece o gás
GLP, existem dois tipos de medição do consumo:
• A distribuição social que não possui medição individual e o
consumo que é rateado pelo número de apartamentos do
condomínio;
• E a mediação individualizada.
Durabilidade dos Medidores
Independente de ser coletivo ou individual, os medidores de
gás são equipamentos que têm até 10 anos de validade. No entanto,
é preciso estar atento que passada a validade, esse equipamento

necessita de uma revisão
detalhada, sendo que em algumas
ocasiões é necessária a troca
do mesmo. Mas mesmo que o
equipamento esteja na validade,
ele pode apresentar problemas
e um dos mais comum é o
vazamento do gás.
Esses vazamentos
podem gerar danos tanto no
fornecimento, bem como aumentar a conta final do condomínio ou do
morador em individual. Segundo Maycon Galiotto, da
empresa Galiotto Gás Central, “as peças que já atingiram
o prazo de validade como os reguladores de gás (5 anos)
e medidores de gás (10 anos), não podem de maneira
alguma ser recondicionadas ou aproveitadas em outros
condomínios, como sabemos que acontece”. Ressaltou
ainda que em alguns casos os próprios síndicos pedem
para reaproveitar. “São peças baratas que fazem parte da
manutenção do sistema de gás central e da segurança do
sistema”, destacou ele. Sem contar que a segurança do
condomínio estará vulnerável e a saúde do usuário que
está inalando o gás ficará comprometida.
Gás Natural em Balneário Camboriú
Os condomínios novos que estão sendo construídos na barra sul
em Balneário Camboriú, já estão sendo construídos com a canalização
de gás natural e alguns mais antigos já passaram pela fase de conversão
do gás liquefeito (GLP) para o gás natural. A dica é que os síndicos já
comecem a fazer consultas com as empresas de engenharia sobre a
viabilidade da troca do sistema de gás em seus condomínios. “O gás
natural vai agregar qualidade de vida para a população que mora em
condomínios, e a economia no preço proporcionará um retorno dos
investimentos necessários para a troca dos leitores de consumo e
reguladores”, finalizou Maycon.
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Papel do Auditor no Segmento Condominial
e as Melhores Práticas Aplicadas

A

auditoria tem como principal objetivo, acompanhar e avaliar se
Ao submeter a prestação de contas para auditores, o
os processos operacionais dos condomínios estão de acordo
síndico ficará isento de suas responsabilidades?
As responsabilidades do síndico dependem da forma de gestão adocom políticas estabelecidas pela administração, visando o correto
tada pelo condomínio e não pelo fato do Condomínio ter sido auditado.
registro das transações, segurança das informações processadas e
Existem três formas de gestão que podem ser praticadas:
que as prestações de contas em conjunto com as demonstrações
• Autogestão;
contábeis, não contenham distorções relevantes. Vale lembrar que não
• Cogestão;
é comum que o auditor verifique 100% das operações realizadas pelo
• Terceirização.
condomínio, ao determinar a extensão de um teste de auditoria ou
Somente na terceirização há a transferência da responsabilidade,
método de seleção de itens a testar, o auditor pode empregar técnicas
neste processo, ocorre a eleição da própria administradora do
de amostragem, como procedimento conforme definido nas Normas
condomínio como síndico,
Brasileiras de Contabilidade.
assumindo então a total
Muitos condomínios apresentam somente
responsabilidade, administrando
o demonstrativo de entradas (recebimentos),
Somente na terceirização há a
e representando legalmente o
representadas pelas cotas de condomínio e
transferência da responsabilidade.
condomínio.
saídas (pagamentos) ocorridos no mês, sem
Enfim quais são as
apresentar a posição patrimonial em uma
vantagens de um condomínio
determinada data base, fato que se efetuado,
submeter as suas contas à uma empresa de auditoria?
facilitaria o entendimento sobre a saúde financeira do condomínio.
De forma bem objetiva a principal vantagem é a prevenção de
Processo de Seleção de Fornecedores
erros que de alguma forma possam comprometer a estrutura financeira
Outro ponto que vale destacar é o processo de seleção dos
e patrimonial do Condomínio, em seguida o trabalho de auditoria
prestadores de serviço e compra de materiais com relação aos valores
quando bem feito, também pode constatar se as políticas internas
e a capacidade do fornecedor honrar com o que foi proposto. Em
estão sendo seguidas de acordo com a convenção e o regimento
nossa opinião, todos os condomínios a fim de dar maior transparência
interno (se houver).
aos procedimentos para contratação de serviços ou compra de
Sempre que solicitarem uma cotação
materiais de uso comum aos condôminos, para casos de compras
de serviços de auditoria, inspecionem se a
em que não se tenha um fornecedor exclusivo e/ou contrato, se faz
empresa está devidamente registrada em
necessária a formalização de cotação com no mínimo 3 fornecedores.
órgão competente e os responsáveis pelos
Esse procedimento, auxilia a dar maior visibilidade e formalização aos
trabalhos (sócios) possuem certificação para
processos rotineiros de um condomínio.
Cabe salientar que nem sempre a proposta que apresenta o
exercer tal função (CRC Ativo).
menor valor, é a que deve ser contratada, mas quando isso ocorrer a
administração deve justificar a escolha. Já identificamos casos em que
Vinicius França Alves
a proposta vencedora apresentava um escopo reduzido com relação as
Auditor Condominial
outras propostas e naturalmente o valor era o menor. (Fiquem atentos).

“
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Benchmarking nas Terras Portuguesas!

A

ntes de começar esse artigo vamos esclarecer o que é
O Código Civil do Brasil possui 27 artigos sobre condomínios
Benchmarking: é um processo sistemático de comparação das
enquanto em Portugal o Código Civil possui 24 artigos.
práticas, processos e resultados de uma empresa com as mesmas
Apesar de similares em números, existe muitas diferenças de
práticas, processos e resultados de seus concorrentes, visando
responsabilidades e as próprias definições/limitações. Pela nossa
melhorar sua competitividade.
análise ficou claro, que em Portugal a legislação é mais “flexível”
Ora pois, como dizem os Portugueses, tudo começou com a
em comparação a nossa.
O recebimento das taxas de condomínio foi algo que nos
ideia de expansão da SINQ Condomínios para Portugal e para isso
intrigou, pois o boleto bancário
foi necessário entender como é Administrar
como conhecemos não existe
Condomínios nas terras portuguesas.
Fomos muito bem recebidos pela
por lá. Existem as faturas,
Sentimos que o Brasil em alguns
empresa Querido Condomínio, administradora
porém muito pouco usado
aspectos realmente está a frente em
que possui uma clientela de aproximadamente
em condomínios, sendo o
relação aos portugueses.
60 condomínios e está localizada na cidade
pagamento na maioria das vezes
do Porto. Ruben e Catia, proprietários da
por deposito ou mesmo em
empresa, nos contaram os “causos” de
dinheiro na administradora.
Ainda
em
Portugal
pudemos
participar
da maior feira do
condomínios que ocorrem do outro lado do atlântico. Não ficamos
surpresos com os relatos, pois são muito similares aos que tratamos no segmento condominial a CONDEXPO 2019. Onde conhecemos
várias empresas que prestam serviços para condomínios e pudemos
Brasil, reforçando nossa tese de que os problemas de condomínios só
entender melhor o mercado.
mudam de endereço, mesmo em outro país.
Desta forma, foi muito enriquecedor poder ter trocado
Tirando os problemas cotidianos de condomínios, seguimos
experiencias de administração de condomínios em outro país.
nossa conversa para entender as diferenças e similaridades na gestão.
Sentimos que o Brasil em alguns aspectos realmente está a frente em
Tudo começa com o fato de que a figura mais importante no Brasil, o
relação aos portugueses, porém existem outros serviços que podem
Síndico, não existe. Certamente, foi o que mais nos chamou a atenção,
rentabilizar as administradoras que no Brasil não são praticados. Nos
já que não é possível falar de administração de condomínios sem falar
fez repensar nos processos que executamos
da figura do síndico. Sendo assim, alguém precisa comandar esse
e em ideias que são aplicadas lá onde
condomínio e quem faz esse papel em Portugal é a administradora, é
podemos facilmente trazer para o nosso
ela que se responsabiliza desde a parte fiscal até as manutenções.
Outro item curioso, são os livros de prestação de contas.
mercado atual, enfim, irá gerar inovações aos
Somente são apresentados na Assembleia Geral Ordinária (AGO),
nossos clientes e o mercado condominial!
não havendo a necessidade de algum morador receber ou assinar
antes da AGO. Falando em assembleias, é necessário um quórum de
Alexandre Carvalho
no mínimo 25% dos proprietários presentes para que a assembleia
Diretor da SINQ Condomínios e Fundador do
seja considerada válida, caso não alcance esse quórum é remarcada
Connect Síndicos
para outra data.

“
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A

Profissão de Síndico e os
Desafios Diários

F

alar sobre a profissão de síndica é um desafio como tudo
nessa função. São 24 horas de plantão, de atenção, exercendo
a capacidade de ouvir, analisar, selecionar e entregar um bom
trabalho, pois são muitas as pessoas que dependem da sua
gestão condominial. O síndico precisar estar presente ao lado dos
funcionários do condomínio, conferindo o desempenho de cada
um, e muitas vezes colocando a mão na massa, como por exemplo
ensinar como fazer. Também precisa criar procedimentos diários
em conjunto com seus colaboradores para que as rotinas aconteçam
de forma harmônica.
A riqueza do trabalho de síndica profissional está na diversidade
de informações que é preciso buscar. Doses de arquitetura,
engenharia, direito, psicologia, contabilidade, administração,
gestão de pessoas são fundamentais para o desenvolvimento do
trabalho, de uma pessoa que precisa ter visão de limpeza e também
de recuperação de ferragens, ter conhecimento para fiscalizar o
trabalho de funcionários que desempenham funções dentro do
condomínio e acompanhar de perto o reforço de uma estrutura
comprometida pela corrosão.
O respeito pela função vem de quem entende realmente a
grande responsabilidade em cuidar de estruturas de concreto
e de pessoas. É preciso cuidar do lar de pessoas e das relações
que derivam do viver em condomínio. E no fim, o que é mais
importante é preservar com certeza a confiança que os moradores
depositam no síndico. E a confiança se
conquista lentamente, a cada dia e a
cada problema resolvido, a cada previsão
orçamentária acertada, a cada contratação
bem-feita, mas principalmente, pela
transparência da gestão.

Grace Lusa
Síndica Profissional.
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A Limpeza do Seu Condomínio Já Tem

Pegada Ecológica?

M

uitos condomínios já estão aderindo a ideia de limpar sem
poluir, com menos riscos e economia. Um exemplo disso
é a utilização de produtos concentrados para a limpeza das suas
áreas comuns, uma iniciativa que está diminuindo os gastos, além do
montante de embalagens plásticas jogadas no lixo. Essa mudança
cultural e de comportamento começa pelo síndico, chegando aos
colaboradores que utilizam os produtos, até os próprios moradores
que se beneficiam na hora de pagar a taxa condominial. Anualmente
no Brasil, segundo dados do Instituto Sócio Ambiental do Plástico –
Plastivida, cerca de 2 milhões de toneladas de plástico são descartados
após o uso. Destes, somente 17% é reciclado.
Os produtos de limpeza concentrados ocupam menos espaço
e embalagens e rendem muito mais do que os que já são vendidos
diluídos em água. Além disso, são ecológicos, atóxicos, anticorrosivos,
não inflamáveis, não agridem o meio ambiente, não fazem mal a
saúde, geram menos espuma, e ainda reduz significativamente o
consumo de água.
Segundo Renata Ribeiro da empresa Simple Clean, que tem
fábrica em Curitiba e está presente também em Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, “os zeladores que usam os produtos concentrados
acompanham uma
demonstração e
Produtos de limpeza
passam por um
concentrados rendem mais e
treinamento para
fazem bem ao meio ambiente.
saber usar produtos
concentrados e
tornar a limpeza mais fácil e prática”. Outro benefício do uso de
produtos concentrados é a redução da utilização de água na limpeza.
Para o Zelador Sérgio Adriano da Rosa, do Condomínio Praia do
Rizo em Coqueiros na Grande Florianópolis, “os produtos facilitam
muito a limpeza e a mão de obra, são econômicos e rendem mais. Um
exemplo é que eu usava mais de 2 mil litros de água para limpar uma
fachada de vidros do condomínio, e agora com o produto Limpa Vidros
concentrado da Simple Clean, uso somente 500 ml de produto”.

“

Dependendo do
local para se limpar,
apenas algumas borrifadas do produto já
são suficientes e nem
necessita de água.
Segundo o sindico
Profissional Edson
Wolfart, que a 23
anos trabalha na área
condominial, “para
Entrega das embalagens vazias para receber as cheias.
simplificar os processos busquei produtos neutros e de fácil uso como os da Simple Clean,
que não agridem as superfícies e é de fácil manuseio. Já me deparei
muito com situações de porcelanatos queimados por situações de uso
de produtos inadequados e com ph desregulados, elevadores com
acúmulo de produtos nas superfícies, e outras situações. A dinâmica
operacional da limpeza nos condomínios é simplificada com a redução
dos produtos, que são substituídos por um kit compacto e com dosadores e uso de pouco água, onde se executa um volume maior de
trabalho com menos produtos, e maior custo benefício para os condomínios de forma geral”, destacou o síndico profissional.
De forma geral as pessoas têm a cultura de utilizar um produto
para cada tipo de limpeza, e, em muitos casos, quanto mais forte
melhor. “Tecnicamente a limpeza é
sustentada por um tripé chamado de PTA
(Produto, Tempo e Ação). O desequilíbrio
de qualquer desses elementos forçará os
outros e em muitos casos a ação química é a
causadora dos danos às superfícies e lesões
nos operadores”, finalizou Edson.
Edson Wolfart
Síndico Profissional
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Mediação Como

Solução de Conflitos
em Condomínios

A

Mediação Condominial é um método autocompositivo a ser
utilizado na solução de conflitos condominiais. Na Mediação não
há um terceiro (Juiz de Direito ou Árbitro) que irá decidir o conflito.
O Mediador Condominial é um profissional capacitado, imparcial,
com técnicas específicas e que com sua atuação junto às pessoas que
estão envolvidas em conflitos, tem a finalidade de aproximá-las para
que através do diálogo elas possam chegar a uma solução por elas
mesmas ou simplesmente restabelecer um diálogo não mais existente.
As relações de convivências condominiais no local onde
trabalhamos ou residimos são continuadas, e em determinados
momentos podemos dizer que nos tornamos uma grande família sem
os laços sanguíneos, por isso nesta convivência fatalmente teremos
conflitos, e as pessoas que estiverem envolvidas, terão que continuar
convivendo, relacionando-se e encontrando-se diariamente nas áreas
comuns, como por exemplo elevadores e garagens.
Os Conflitos Acabam Atingindo Todos os Condôminos
Devemos destacar que a Mediação Condominial é sigilosa,
nada do que foi falado na sessão de mediação poderá ser utilizado
posteriormente pelos integrantes envolvidos no conflito ou pelo
Mediador Condominial, como prova judicial ou extrajudicial.
Estamos em um tempo que com conflitos não resolvidos, em sua
escala, chega a situações gravíssimas, provocando até mesmo a morte
dos envolvidos. Lamentavelmente é esta a realidade que estamos
vivenciando com frequência não desejada.
De uma forma geral, qualquer conflito existente nos Condomínios
acaba atingindo a todos os Condôminos. Exemplificando, se houver uma
ação judicial, todos terão que pagar e esperar pela decisão e enquanto
ela não é proferida poderá haver uma desvalorização do patrimônio.
Resolução do Problema X Valorização Patrimonial
Ao contrário, com a Mediação Condominial, as soluções que os próprios envolvidos encontram de forma mais célere e menos custosa resultará na diminuição de gastos com ações judiciais ou arbitragem, e podemos afirmar que com a não existência de conflitos haverá uma valorização
patrimonial, pois como sabemos a paz é um bem que todos almejam.
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Na finalização da mediação Condominial será elaborado um
termo escrito, podendo ser acompanhado dos advogados das pessoas
envolvidas, e nele constará o que foi definido por elas.
Importante salientar que este termo tem força de título executivo
extrajudicial, por Mediador “ad hoc” ou Câmara Privada e Judicial, se
for homologado por um Juiz de Direito. Se não cumprido, poderá ser
executado no Poder Judiciário.
No entanto, os índices de acordos dos Tribunais de Justiça de
todo país demonstram que 80 a 90%, dependendo do tipo de conflito,
resultam no cumprimento do que foi acordado!
A Mediação Condominial pode e deve ser utilizada antes
de submetermos o conflito para uma decisão judicial ou uma
arbitragem, pois entendemos ser a Mediação Condominial o
Instrumento sócio- educativo necessário a
ser utilizado para atingirmos a Pacificação
Social de cada micro sociedade.
Ana Luiza Pretel
Administradora de Empresas, Advogada, Mediadora
no TJ/SP há 15 anos
Precursora na Mediação Condominial, desenvolvendo
este trabalho há mais de 10 anos
Sócia da PRETEL Mediação e Arbitragem

Nossos Edifícios

Têm Amor?

I

magine que nossos edifícios tivessem vida. E eles fossem como
reconhecer.
pessoas. Sim como pessoas que tem vida, como você cuidaria dele?
Com as Constelações Organizacionais podemos ter uma visão
Mas isso não é imaginação.
geral do problema e descobrir essas dinâmicas, para levar a bons
Se os físicos quânticos acreditam que todo o universo existe um
resultados e poder sanar as dificuldades. Em todos estes grupos, a
entrelaçamento ou emaranhamento quântico que propõe em níveis
dinâmica sistémica está presente, pois são grupos de seres humanos.
energéticos as partículas estão todas conectadas, isso quer dizer
E o que tudo isso tem a ver com Condomínios?
Que EDIFÍCIOS + PESSOAS formam uma comunidade de destino,
que tudo faz parte de uma única onda, e o espaço entre as coisas
ou seja, que são muitas pessoas diferentes, com destinos diferentes
é uma mera ilusão. Dessa forma, diversas teorias foram criadas e
morando num mesmo Edifício, e cada individuo tem um sistema
experimentos, aplicados. A conclusão foi de que todas as coisas são
Familiar, e como Síndico tem uma profunda responsabilidade em lidar
feitas de energia e, de alguma forma, podem ser influenciadas entre si.
com todas estas Pessoas ele
Então isso quer dizer, que os Edifícios
precisa estar consciente desta
também sentem e tem energias.
Podemos ter uma visão geral do
realidade, conhecer ferramentas
Este é um processo que nós
problema e descobrir essas dinâmicas,
no qual possa ajuda-los a ver as
Consteladores Sistêmicos, integramos nas
dinâmicas ocultas que existem.
consultorias Sistêmicas de Empresas.
para levar a bons resultados e poder
Quando falamos em
O que são Consultorias Sistêmicas
sanar as dificuldades.
PERTENCIMENTO, quem pertence
de Empresas ou Constelações
aos Edifícios além do Síndico,
Organizacionais?
moradores e os inquilinos, temos que levar em conta que os primeiros
Constelação Organizacional é uma metodologia de consultoria
para Empresas e Organizações, derivada do trabalho original do filósofo a pertencer foram os proprietários das terras, onde foi construído, o
projeto, o Engenheiro/Arquiteto, a Construtora e seus funcionários,
alemão Bert Hellinger.
incluir se houver dinâmicas ocultas que acontecem em obras, como
Bert Hellinger descobriu que nos relacionamentos humanos e nas
morte e acidentes, todos fazem parte.
Organizações existem 3 princípios que atuam de forma subconsciente:
E então seu Edifício tem AMOR? Amar cada um que fez parte da
Ordem (hierarquia), Equilibrio (nas trocas, entre o dar e o receber) e
história deste Edifício e cada um que reside
Pertencimento (o desejo de pertencer a um grupo).
nele é garantir o sucesso. Incluir sua história
Esses princípios atuam fortemente nas famílias e em outros grupos
o torna forte, compreender, aceitar e incluir
entre eles os (CONDOMÍNIOS) e nas Empresas. Hellinger descobriu
cada sistema o torna digno. Assim a harmonia
que podemos obter ricas informações sobre os relacionamentos,
sempre estará presente.
conflitos, problemas internos das empresas e nos condomínios que
representem um contexto chamado de "Constelação Sistêmica".
Essas descobertas levaram a importantes "insights" sobre o
Iria R.Z. Maier
funcionamento das relações em grupo e mostraram que muitas
Consteladora Sistêmica Familiar e Organizacional
intervenções sobre grupos produzem efeitos inconscientes sobre o
49 99997.5027
grupo. Muitas vezes há dinâmicas ocultas que temos dificuldade em

“
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Curso Prático
de Direito Condominial

Univali Lança 1º

S

eguindo uma tendência de profissionalização do mercado
condominial, no final do mês de outubro a Univali de Balneário
Camboriú deu início ao seu primeiro “Curso Prático de Direito
Condominial”. O curso foi idealizado e ministrado pelo advogado
Marcio Panno Waknin, membro da Comissão de Direito Condominial da
OAB/BC, especialista em Direito Condominial.
A primeira turma contou com mais de 60 alunos, entre
graduandos da universidade, advogados e, principalmente, síndicos e
gestores da região.
O curso abordou diversos temas jurídicos que fazem parte
do dia a dia de um condomínio, como: assembleias, convenções,
responsabilidade civil e criminal dos síndicos, cobranças de
inadimplentes, questões processuais, além de temas polêmicos como
aplicativos de hospedagem, animais em condomínio, vagas de garagem,
entre outros. Em grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo
o Direito Condominial está crescendo cada vez mais, inclusive com
cursos de especialização para advogados, síndicos e gestores.
Segundo o Dr. Marcio Panno “A Univali foi a primeira
universidade da região a tratar oficialmente o Direito Condominial,
inclusive com certificação. Não esperávamos um engajamento
tão grande dos síndicos. Mas diante do grande sucesso que foi o
primeiro curso, vamos dar continuidade à qualificação dos síndicos e
do mercado condominial”.
O objetivo é que a universidade insira o Direito Condominial em
suas atividades curriculares.
Para isso, já está sendo elaborado um
calendário para o ano de 2020, com diversos
cursos, palestras e eventos envolvendo
temas de interesse dos síndicos, gestores e
administradores de condomínios.
Marcio Panno Waknin
Advogado – OAB/SC 39.420
Especialista em Direito Condominial
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Pontos
de Ancoragem. Você Sabe a

Piscina Vazando? Detecção

Importância Desse Assunto?

Esvaziar Sua Piscina!

Atenção: O Alerta é Sobre

S

egundo a NR 18.15.56 edificações com no mínimo 4 pavimentos
ou altura de 12m, é OBRIGATÓRIO conter dispositivos
destinados a ancoragem de equipamentos para trabalho em altura
como: Andaimes, Cadeirinhas Suspensas, Balancim e Linha de vida
de Proteção Individual, utilizados em serviços de lavagem predial,
restauração de fachada, instalação de ar condicionado etc. As
ancoragens devem atender:
• Todo o perímetro do edifício;
• Suportar uma carga de 1500 kgf;
• Constar no projeto estrutural;
• Ser constituído de material inoxidável;
• Essa norma se aplica para prédios residenciais e comerciais, novos
e antigos DESDE 2012.
A Agille em mais de 10 anos como locadora de equipamentos para
trabalho em altura, presenciou diversas irregularidades na ausência
desse dispositivo por parte de prestadores de serviços de manutenção
predial, improvisos como: ancoragem em sacos de areia, caibros de
telhado, caixas d’água entre outros.
Não seja cúmplice disso, se atente a segurança do profissional
que se arrisca para executar os serviços em altura. O sindico é
corresponsável civil
e criminalmente em
qualquer acidente que
aconteça em decorrência
da ausência dessa
adequação que só é válida
com projeto e ART de
instalação feita por um
profissional habilitado.
Temos uma
equipe qualificada e
supervisionada por engenheiro para elaborar sistemas otimizados e
atender as necessidades de cada cliente. Solicite um orçamento sem
compromisso, regularize o quanto antes e evite acidentes fatais.

Eletrônica Subaquática, Sem Precisar

Nesse verão, nada melhor que aproveitar uma bela piscina, tomar
um sol, refrescar o corpo e criar memórias incríveis. Para isso, esse
item importante da área de lazer do imóvel não pode estar com
problemas.
Nível da água baixando, azulejos soltos, ralos de fundo
inapropriados, lâmpadas queimadas, dispositivos quebrados são
apenas alguns dos problemas que podem acontecer. Na maioria das
vezes, esvaziar uma piscina para uma localização de vazamento ou
manutenção não é uma opção, visto que os custos e transtornos
gerados nesse processo são elevados, sem ainda ter a certeza de
encontrar ou resolver o problema definitivamente.
Contudo, localizar e solucionar esses problemas sem ter que
esvaziar a piscina é possível, e torna-se fácil quando é executada por
uma empresa especializada.
A VAZATO CAÇA VAZAMENTOS conta com equipe técnica
qualificada, mergulhadores certificados, equipamentos eletrônicos
específicos e muita experiência para localização do vazamento em sua
piscina no ponto exato.
Para essa atividade, são utilizados Geofones e Hidrofones
Eletrônicos, Câmeras de Vídeo Inspeção Tubular, testes de
estanqueidade das tubulações, entre outras técnicas e equipamentos.
Fique tranquilo, aproveite o Verão sem dor de cabeça.
Ligue e agende uma visita técnica, para que possamos conhecer
sua necessidade, e lhe dar a melhor solução para o seu problema.
VAZATO - Quem procura com a gente, ACHA!
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Alexa da Amazon em Português, O
Que Pode Mudar no Meu Condomínio?

N

o último mês de Outubro a Amazon liberou a versão português
da Alexa, o Brasil vai começar a brincar com este equipamento
que já é o queridinho dos americanos.
Segundo o livro: "Inevitável" de Kevin Kelly, em muito pouco
tempo o ser humano não irá mais digitar nos aparelhos,
smartphones, tablets, mas sim irão falar. Nossos filhos
perguntarão para nós com espanto, se realmente
digitávamos num teclado destes aparelhos.
Mas Odirley o que este aparelho tem de tão especial?
Vamos enumerar algumas coisas que nos
ajudarão no nosso dia-a-dia:
Imagine que você está na correria dentro do seu
Apartamento e precisa chamar um UBER, você não
precisa mais abrir o aplicativo do seu celular e digitar as
informações, basta você falar o seguinte: – Alexa preciso
de um Uber para me levar para a rua X, número Y. Neste
momento ela solicita o Uber para levar você na rua que você solicitou.
Você gostaria de diminuir a intensidade de luz da sua sala, basta
falar: "Alexa”, e você dá o comando e ela diminui a intensidade.
Imagine você síndico orgânico do condomínio que está pensando
em levar para a próxima assembleia a contratação de um síndico
profissional. Neste momento você faz a seguinte pergunta para
Alexa: – Alexa, Qual o Síndico Profissional Mais Bem Avaliado em
Balneário Camboriú?
Em pouco segundos a Alexa vai te responder: o síndico mais bem
avaliado é o XXX, porém, você tinha recebido uma indicação de um
outro e neste momento você pergunta: Alexa, e o sindico Y? a Alexa te
responde: este síndico está muito mal avaliado… e inclusive pode te
relatar quais foram as avaliações.
O síndico poderá dar alguns comandos por voz para que a
Alexa os realize como: Alexa apague a luz da piscina, Alexa acenda a
luz da quadra.
Imagine que num futuro, você poderá mandar um convite de
QRCODE para um amigo seu, exemplo: Alexa, Mande um convite de

QRCODE para a Márcia, este convite funcionará dia 30/12/2019 das
16:00 às 22:00 horas. Pronto como num passe de mágica a Marcia
receberá um convite enviado pelo APP da empresa de Portaria Remota
do seu condomínio.
Qual inquilino que lê
o regimento interno do
condomínio?
Pois bem num futuro muito
próximo, imagine a seguinte
situação. O Odirley acabou de
mudar-se para seu condomínio e
dois dias depois às 22:30 horas
ele resolve tomar um banho na
piscina. Será que ele pode neste
horário? Neste momento ele
pergunta: Alexa posso tomar
banho de piscina agora? ela responde: Odirley conforme o regimento
interno do condomínio, você só pode tomar banho na piscina até às
22:00. FANTÁSTICO!
Então com a chegada da Alexa ao Brasil, estamos acompanhando
o avanço tecnológico que o mundo está tendo, e que a cada ano que
passa diminui a nossa distância dessas tecnologias.
Gostaria de terminar este artigo dando uma dica MEGA POWER:
"A Tecnologia dentro dos condomínios está passando por
uma grande transformação, a partir de
agora estaremos colocando soluções com
inteligências embarcadas dentro dos nossos
condomínios. Não fique de fora desta
onda, para que seu condomínio não fique
ultrapassado."
Odirley Felicio da Rocha
Diretor Comercial da Kiper
Tel. 48 99170.6775
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Vai Ter Reforma no Meu Prédio

E

ste é o dilema atual, “vai ter reforma no meu prédio e eu como
Síndico (a) ou proprietário da unidade a ser reformada não sei qual
a documentação necessária”.
A partir de 2015 entrou em vigor a Norma de Reformas da ABNT
(NR 16.280:2015), que por sua vez apresenta muita pertinência as
normas de desempenho (ABNT NBR 15575), a de manutenção de
edificações (ABNT NBR 5674) e a de Operação e Manutenção/Manual
de Uso (ABNT NBR 14037:2011).
Na NBR 16.280 é estabelecido as etapas para execução e também
lista os tópicos a serem atendidos antes, durante e depois da obra.
Toda obra que altere o layout ou intervenha na própria estrutura
entendesse que a mesma possa colocar em risco a segurança da
edificação, assim, demandando que a mesma antes de se dar início
precisa ser submetida à análise de Técnico devidamente qualificado, ou
seja, é necessário que seja acompanhada por profissional de engenharia
ou arquitetura com emissão do documento ART e/ou RRT.
1. Início da obra de reforma
• Quando condomínio, disponibilizar a convenção de condomínio e
regimento interno;
• Verificar para fins de aplicar o manual de operação, uso e
manutenção da edificação, observadas as normas pertinentes
vigentes;
• Receber as documentações ou propostas da reforma com a
constituição de profissional habilitado;
• Autorizar a entrada de insumos e pessoas contratadas para
realização dos serviços de reforma na edificação somente após o
atendimento a todos os requisitos do plano de reforma;
• Comunicar os demais usuários sobre as obras de reforma na
edificação que estiverem aprovadas.
• Para obras dentro das unidades habitacionais, cabe ao proprietário
da mesma encaminhar para o síndico o plano legal de reforma e
as documentações necessárias que comprovem o atendimento à
legislação vigente, normalização e regulamentos para a realização
de reformas.

No caso do condomínio edilício será de responsabilidade do
proprietário (responsável legal pela unidade) a realização da reforma, e
não do síndico, quando a obra for em espaço privativo.
2. Durante a reforma
• Manter a ordem e limpeza das áreas comuns;
• Diligenciar para que a reforma seja realizada dentro dos preceitos
da segurança e para que atenda a todos os regulamentos.
• Manter a documentação (ART, projeto e cronograma) acessível
aos órgãos fiscalizadores;
• Obedecer normas (internas do condomínio) quanto ao silêncio, e
caso o condomínio não aborde em sua convenção, é necessário
que as atenda conforme Leis Municipais e/ou Federal;
• Não acumular resíduo de obra (caliça), o descarte do mesmo deve
atender as normas ambientais.
3. Pós obra
• Receber, da empresa executora da obra, termo de encerramento de
obra, onde junto ao mesmo deve ser entregue o As Built (como construído), onde neste deverá ser atualizado o conteúdo do manual de uso,
operação e manutenção do edifício, e o manual do proprietário, nos
pontos em que as reformas interfiram conforme os termos da ABNT
NBR 14037. No caso de inexistência deste manual da edificação reformada, as intervenções que compõem a reforma devem ter o manual de
uso, operação e manutenção elaborado conforme a ABNT NBR 14037.
• Cancelar as autorizações de entrada das empresas fornecedoras
de mão de obra;
• Arquivar toda a documentação fornecida
no processo de contratação e conclusão da
obra em questão.
Liçamara Campi
Engenheira Civil. Pós-Graduada em Manutenção
Predial e Tecnologia de Concreto
Consultora em Engenharia Diagnóstica e em Gestão
de Manutenção Predial. Perita Judicial
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