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Buscar o melhor para cada cliente exige uma profunda compreensão da sua essência, pois a 
arquitetura está ligada ao consciente, no estilo e pelo que buscam em relação a evolução, 

como também em níveis inconscientes, como hábitos, relação com a sociedade e traços de 
caráter, por isso cada projeto é único e exclusivo. Uma boa relação entre a compreensão e a 
materialização, que os arquitetos Diego Viali e Mirian Rodrigues tem a compartilhar, é o desafio 
de participar de duas grandes Mostras de Arquitetura e Interiores. Em Santa Catarina, com a 
CASACOR e no Paraná com a MOSTRA CONTAINER Brasil.

Os arquitetos explicam que foram duas propostas bem distintas mas complementares. A Cozinha 
Greenery, presente na CASACOR em Florianópolis, teve os móveis executados com riqueza de detalhes, 
pela Romanzza de Balneário Camboriú. E  a cor escolhida, Greenery, foi eleita a cor do ano pela Pantone 
que representa "novos começos". Por isso a proposta foi o resgate de emoções, onde a essência princi-
pal é a tradição da família, lembranças do passado, mas atualizada para os dias de hoje, com tecnologia e 
sustentabilidade, no reuso de materiais reciclados. Já a MOSTRA CONTAINER que está sendo preparada 
para o primeiro semestre de 2018 tem o foco em uma arquitetura mais futurista, com muita inovação.

Acompanhe em: mostracontainer.com.br | @3mind_arquitetura nas redes sociais.

Os escritórios VialiViali Arquitetura e MaisQ Projeto, atendem em 
parceria desde 2007 em Balneário Camboriú, Curitiba e Rio Grande do 
Sul, com equipe atuante em projetos:

• Arquitetônicos 
• Interiores Residencial e Comercial
• Condominial (Fachadas e Áreas Comuns)
• Reforma
• Administração e execução de obras
Complementando seus projetos com paisagismo e envolvimento 

em sustentabilidade.
Um dos grandes diferenciais dos arquitetos é oferecer consultoria 

para projeção de custos de obra, antes da mesma iniciar.

Arquitetos Materializam Sonho...
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A profissionalização e as novas exigências do 
mercado condominial

Nesta edição compartilhamos com nossos leitores e amigos uma 
grande conquista, que foi a realização de um dos maiores eventos 
para a classes condominial no Vale do Itajaí: o 1º Condo Meeting.  
Conseguimos trazer um dos mais renomados palestrantes do país e 
ainda reunir síndicos e profissionais da área de várias cidades da região 
inclusive da grande Florianópolis e Curitiba.  Também conhecemos 
de perto o dia a dia em dois grandes Condomínios e os desafios dos 
gestores em administrar uma verdadeira “cidade”, com diversos 
serviços e estrutura completa de lazer e entretenimento, onde os 
moradores nem necessitam sair de casa.  Atendendo às necessidades 
dos síndicos, buscamos parcerias com administradoras de condomínios 
que estão nesta edição, bem como novos especialistas colaborando 
com matérias de interesse dos gestores e condôminos.  O mercado de 
condomínios está em constante expansão e principalmente em nossa 
região desconhece a crise.  Além da profissionalização dos síndicos, 
novas soluções, tecnologias e ferramentas surgem para melhorar a vida 
em condomínio. 

34

Reforma Trabalhista - Quais 
mudanças significativas pode 
trazer aos condomínios?
— Adriana Cestari dos Santos22
Harmonia condominial: como 
chegar lá?
— Gustavo Camacho

28

O que é a Compliance e sua 
relação com a gestão de 
condomínios?
— Larissa Risério

Quem responde pelos pagamentos 
das despesas condominiais, o 
Condômino ou Locatário (Inquilino)?
— Bruna de Moraes Santos

39

39





SÓAQUICONDOMÍNIOS6

Morar em condomínio exige muita tolerância e bom senso 
e é importante que as pessoas que pretendem morar em 

coletividade estejam preparadas para lidar com várias situações. O 
condomínio agrupa em um mesmo local um número considerável 
de pessoas, naturalmente com perfis, objetivos e gostos distintos. É 
natural que todas essas diferenças resultem em desentendimento e 
conflitos, pois, o conflito nasce da convivência do homem com suas 
contradições e interesses contrariados.

Quando as famílias decidem morar em um condomínio, 
muitas vezes não imaginam a complexidade da vida condominial e, 
principalmente, da existência de regras e normas. Esses moradores 
de primeira viagem deixam de habitar em um local onde podiam fazer 
“quase tudo” e passam a viver em um ambiente onde não podem fazer 
“quase nada”. 

Esse tipo de morador irá passar por um processo de adaptação e 
aprendizado dentro do condomínio, então sugere-se que, com essas 
pessoas o síndico aja com mais ponderação e flexibilidade ao identificar 
uma infração. Porém, é comum encontrarmos nos condomínios 
moradores que cometem infrações com a triste intenção de prejudicar 
seus vizinhos e sem o mínimo de empatia. Com esse perfil de morador, 
o síndico deve deixar claro quais são as regras de convivência do 
condomínio e aplicar as medidas cabíveis, quando necessário.

Mas, porque esse segundo perfil de morador age desta forma? 
Se podemos buscar maneiras de sermos felizes, já que o estresse e 
ansiedade é mal do momento, porque buscar desentendimentos e 
discussões que nos levam a sentir inúmeras sensações ruins como 
medo, raiva, humilhação, ressentimentos e frustrações? 

A Empatia no Relacionamento Condominial

Digamos que essas pessoas não possuem a habilidade da empatia, 
que é tentar sentir o que os outros sentem e o segredo para construir 
relacionamentos significativos e conviver em paz com outras pessoas. 
Essa habilidade não nasce conosco, porém, podemos no nosso dia a 
dia, de forma construtiva, colocá-la em prática. 

A empatia é importante porque melhora a qualidade de vida tanto 
no nível pessoal quanto social e ajuda a nos sentirmos mais conectados 
com as pessoas ao nosso redor e a criar um senso de significado 
compartilhado. Além disso, a habilidade dos humanos de sentir empatia 
por pessoas diferentes de si mesmos, traz enormes ganhos sociais. 
Ela ajuda indivíduos e grupos a superarem o racismo, a homofobia, 
o classicismo e outros problemas da sociedade. É o alicerce para a 
cooperação social e ajuda mútua.

Além da empatia, a comunicação e o bom senso são fundamentais 
para a prevenção e resolução dos conflitos. O síndico deve encontrar 
formas e ferramentas de se comunicar com os moradores, assim 
como, colocar na ponta do lápis a gravidade da infração cometida antes 
de aplicar uma advertência ou uma multa, pois, a partir do momento 

em que o morador é advertido ou multado, 
ele pode enxergar no síndico uma inimizade, 
gerando malefícios para ambas as partes e 
inclusive, para todo o condomínio.

“Os novos moradores de 
condomínios não imaginam a 

complexidade das regras e normas!

“Quem mora em Condomínio deve ter a 
habilidade da empatia que é tentar sentir o 

que os outros sentem para poder viver em paz!

Sharon Januário
Gestora da ADF Administração de Condomínios.
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Nesta Edição entrevistamos a síndica do Condomínio Costão 
da Barra, Sandra Regina Tasca, que há 2 anos administra 132 

apartamentos com cerca de 600 moradores.
O que move um Condômino a ser o Síndico do local onde 

mora? R: Fui subsíndica durante 04 gestões e sempre participei 
ativamente da execução em todas elas e esses anos todos me deram 
experiência para assumir a função atual de síndica. Na minha opinião é 
vivenciar o dia a dia do local onde mora e estar presente em todas as 
atividades para manter o local sempre em perfeitas condições de uso, 
executando as manutenções necessárias para que o Condomínio esteja 
sempre em ordem.  Autorizo as aquisições de materiais necessários a 
serem trocados, os serviços que serão executados, as contratações 
dos serviços e dos funcionários e principalmente dos pagamentos.  
Existe uma rotina onde ando com o Administrador pelo Condomínio 
para vermos quais manutenções devem ser executadas, qual a 
prioridade de cada uma, quem contratar, de que forma o serviço vai ser 
feito, qual a forma de pagamento. Tudo é muito bem negociado para 
podermos executar todas as necessidades que o Costão exige.

Administrar conflitos é uma das tarefas mais árduas, qual a 
melhor opção para obter sucesso nessa área? R: É verdade, não é 
fácil administrar conflitos, ainda mais quando se trata de pessoas que 
residem no mesmo lugar que você, e os conflitos só existem porque 
existem muitas adversidades, cada um pensa de uma forma e na maioria 
das vezes não respeitam ou não se informam sobre as regras existentes 
em um Condomínio.  A única maneira que vejo para se ter sucesso é 
sempre conversar e não deixar de dar retorno ao Condômino referente 
as dúvidas ou situações que ocorrem, e ter respeito por todos. 

Hoje os Condomínios Clubes são empresas de grande porte, com 
grandes receitas, como Gestora essa é uma das maiores responsabi-
lidades? R: Sim, a responsabilidade é muito grande, ainda mais quando se 
trata de uma grande receita e quando essa receita é de todos. O volume de 
arrecadação do Condomínio é alto e as despesas também, e por isso temos 
que saber exatamente como administrar esse montante. A grande responsa-
bilidade também é manter um Fundo de Reserva para necessidades futuras.

Sandra Regina Tasca
– Em Entrevista

Sandra Regina Tasca
Síndica do Condomínio Costão da Barra

Por que o condomínio decidiu assumir o quadro de 
funcionários e quais os benefícios? R: Sim, tanto a equipe de 
limpeza, como a equipe de vigilância eram funcionários terceirizados. 
Hoje toda a equipe faz parte do quadro de funcionários do 
Condomínio. Os itens primordiais para o Costão da Barra foi a 
economia e a satisfação destes funcionários, pois, com a contratação 
direta, os salários ficaram melhores e nós reduzimos os custos, onde 
obtivemos um grau de satisfação muito grande. Temos pessoas 
comprometidas e uma equipe unida em prol de um trabalho bem feito.

Com respeito a sustentabilidade e educação ambiental quais 
são os desafios? R: A reciclagem do lixo existe no Condomínio desde que 
o mesmo foi entregue. Todo o lixo orgânico é separado do lixo reciclável 
e dos contaminados. Temos uma cisterna para captação da água da 
chuva que é usada para abastecimento da irrigação e das torneiras não 
potáveis. Na temporada é feito um trabalho com todos os moradores 
para economia e uso consciente do uso da água. Colocamos avisos nos 
elevadores e fizemos leituras semanais nos medidores para acompanhar 
o consumo de cada apartamento. A equipe de limpeza também é 
monitorada de perto para o uso consciente durante as limpezas de 
salões de festas e louças. Quanto a energia elétrica, fora da temporada 
tudo é monitorado por câmeras para não estar usando onde não se faz 
necessário, e a economia é quase 50% nos meses de março a outubro.

Seu modelo da gestão segue uma proposta colegiada com a 
participação efetiva dos membros do conselho? R: Sim, no último 
dia de cada mês me reúno com os Conselheiros, com os Subsíndicos e 
com o Administrador. Nada é feito no Costão da Barra sem a consulta 
antecipada aos mesmos. Somos uma equipe e a aprovação é feita por 
todos em tudo o que é executado ou adquirido. Além das reuniões 
mensais temos um grupo no WhatsApp que também informo sobre os 

diversos assuntos do dia a dia e peço a opinião 
de cada um. Tenho uma participação bem 
efetiva de cada membro do conselho, tanto dos 
conselheiros fiscais, quanto dos consultivos e 
com isso sei que estou administrando de forma 
correta e me sinto mais segura para administrar 
a gestão até o final.
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organizadas com a Procave Investimentos e Incorporações e com 
técnicos de diversas áreas para realizar o acompanhamento da obra. 
Ação fundamental para garantir a implantação de todas as áreas verdes 
com tanto sucesso. 

Após a conclusão do projeto a Le Nôtre Paisagismo assumiu 
a assessoria técnica do paisagismo e manutenção do sistema de 
irrigação automático, com água 
proveniente de capitação pluvial, 
mantendo a sustentabilidade para 
esses jardins cheios de vida. 

Há mais de 20 anos nascia a vontade de criar jardins cheios de vida. 
E isso orgulha muito a Le Nôtre Paisagismo, uma das maiores 

empresas de paisagismo, irrigação e assessoria técnica e ambiental do 
sul do Brasil. Um exemplo disso é a maior e mais complexa obra de 
paisagismo que a empresa implantou até a atualidade. Estamos falando 
dos belíssimos jardins do Brava Home Resort, projetados e assinados 
pela renomada paisagista Ana Holzer.

O Brava Home 
Resort é um 
empreendimento 
residencial que 
contempla sete 
pares de torres com 
layouts exclusivos, 
construídos em 
terreno plano de 75 
mil m², e sustenta 
mais de 60 mil m² 
de área verde e de 

lazer. Um verdadeiro clube privado de frente para o mar. O equilíbrio 
perfeito entre tecnologia, sustentabilidade, natureza, diversão e 
qualidade de vida.

Grande parte dos jardins são sobre laje, grandes telhados verdes, 
jardins verticais, minigolfe, pomares, hortas, spas, labirinto verde, play 
ground, grande riacho de 150 m de comprimento com 
peixes ornamentais, tudo isso em perfeita harmonia com 
as áreas nativas do terreno que são conservados com 
muita atenção. Foram plantadas 810 palmeiras, 20.811 
arbustos ornamentais, 1.414 arvores nativas, 127m² de 
paredes vegetadas e 1.906m² de telhados vegetados.

Esse belíssimo projeto foi executado pelas equipes 
profissionais da Le Nôtre em 5 anos de trabalho 
ininterrupto. Para manter a evolução constante do projeto 
o planejamento foi indispensável. Reuniões semanais foram 

Le Nôtre Paisagismo e Brava Home Resort
– Requinte, Criatividade e Respeito a Natureza
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Em entrevista com o Diretor geral da Pasqualotto e Pasqualotto&GT, 
Alcino Pasqualotto, nossa equipe foi buscar saber mais sobre as 

práticas da construtora em relação a sustentabilidade, arquitetura, 
gestão de funcionários e sindicância.

Com os recursos naturais do planeta cada vez mais 
limitados, quais são as práticas sustentáveis adotadas pela 
construtora durante a obra?

R: As práticas adotadas para a contribuição com o meio ambiente 
compreendem:

• Destinação dos resíduos da construção para empresas certificadas 
que destinam os materiais para o reaproveitamento adequado.

• Utilização de painéis de madeira provenientes de 
reflorestamento (PINUS).

• Utilização de concreto e argamassa industrializados que 
diminuem o uso de energia e água na obra e consequentemente a 
geração de embalagens de papel e ou plástico. 

Profissionais da arquitetura buscam referências 
internacionais e  avanços tecnológicos. Como a Pasqualotto 
investiu nos projetos arquitetônicos do renomado estúdio de 
design italiano Pininfarina?

R: A Pininfarina é um ícone do Design que apostou na Construtora 
Pasqualotto como seu primeiro cliente no ramo da construção civil. 

O Yachthouse é uma obra sem precedentes no território 
nacional, com isto está envolvendo novas técnicas construtivas 
na região. A proposta de utilizar muito vidro  permite o maior 
aproveitamento da luz natural.  Para a diminuição da incidência do 
calor será empregado o vidro insulado (vidro duplo separado por 
uma câmara de ar).

O design empregado tem o objetivo de tornar o empreendimento 
uma  obra de arte sem deixar de ser funcional.

Falando um pouco sobre gestão de pessoas, ouvimos 
falar muito em Coaching, mudanças de padrões (mindset). A 
construtora investe em capital humano? Possui algum plano de 
carreira para seus funcionários?

Alcino Pasqualotto
– Em Entrevista

Alcino Pasqualotto
Diretor Geral da Pasqualotto e Pasqualotto & GT

R: Também faz parte destas inovações a capitação profissional e a 
preocupação com a segurança dos trabalhadores.

As reuniões periódicas e os recursos de aperfeiçoamento 
no canteiro de obra visam diminuir acidentes e profissionalizar 
cada vez mais.

Como é administrar um empreendimento como o Atlantic 
Paradise Towers de Itapema do qual você é síndico?

R: É necessária uma administração com coerência, flexibilidade e 
muita dedicação, afinal de contas buscamos 
um trabalho de sucesso com retorno de um 
bom atendimento.
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O dia a dia do síndico não é fácil. Entre tantas atribuições está a 
contratação do seguro do condomínio, o que não é novidade 

para um síndico experiente, afinal ela é obrigatória por lei, conforme 
Artigo 13 da Lei nº 4.591/1964, que prevê que esse seguro proteja o 
imóvel e as áreas comuns contra danos causados por incêndio ou outro 
sinistro que cause sua destruição parcial ou total. 

Sendo obrigatório, não há necessidade de convocação de 
assembleia. O síndico é quem calcula o valor e as coberturas a serem 
contratadas, numa hipótese de erro e ocorrência de prejuízos ao 
prédio, ele pode ter que indenizar os demais condôminos com seu 
patrimônio particular. 

Dúvidas podem surgir na hora de negociar o seguro, visto que 
envolve cláusulas específicas e termos técnicos como depreciação, 
indenização a valor de novo, franquias, etc. Antes de contratar o 
seguro, é fundamental o síndico esclarecer sobre as coberturas que 
está contratando, saber o que tem amparo e o que muitas vezes não 
cobre no contrato.

Estabelecer uma relação de confiança entre o síndico e o corretor 
de seguros é fundamental para uma correta contratação, o síndico é 
quem conhece a realidade e necessidade do condomínio e o corretor, 
o especialista que irá orientar corretamente a contratação do seguro, 
além de fazer a revisão dos valores e das coberturas, bem como na 
renovação do seguro.

Já ouviu a frase “o barato sai caro”? Pois bem, no seguro deve-
se atentar a isso. É comum na hora da contratação analisar apenas 
o preço, e não comparar valores de franquias, se há depreciação, 

entender os diferenciais, e principalmente as 
exigências para atendimento num sinistro.

A empresa 24 HORAS Consultoria em Segurança, dispõe de 
soluções estratégicas aos condomínios, empresas, famílias e 

pessoas, através de ações preventivas para dificultar e desmotivar, 
eventos criminosos e atos de violência. A maioria dos crimes são 
praticados pelo princípio da oportunidade. Conforto e segurança não 
combinam é uma opção por qualidade de vida!

Palestras:
• Segurança em Condomínio, para eventos e condomínios. 
• Assembleia do condomínio, sobre as vulnerabilidades e riscos, 

recomendando providências.
• Prevenção: Crimes de Roubos, Extorsão, Extorsão mediante 

Sequestro e Golpes, recomendar procedimentos de prevenção e 
orientar a possível vítima para preservar a vida.

Consultorias em Segurança:
• Análise de Risco, elaborando um relatório minucioso sobre 

os riscos, vulnerabilidades e ameaças no condomínio, com diagnóstico 
sobre a Segurança Humana, Física e Tecnológica, Controle de Acesso e 
dos Perímetros, recomendando providências. 

• Visita Técnica é uma inspeção no condomínio ou empresa, com 
a realização visual da Análise de Riscos, verificando a Segurança Humana, 
Física e Tecnológica, orientando procedimentos aos Porteiros e Vigilantes, 
elaborando um relatório ao Síndico. É realizada em dias e horários diferentes. 

• Inteligência Condominial, para assessorar o Síndico em 
processar informações e tomar decisões.

• Gerenciamento de Crise em condomínios, relacionado às 
situações de riscos e não conformidades ao Regimento Interno.

Gerenciamento de Segurança em eventos, 
através de um planejamento estratégico. 

Treinamento aos Porteiros e Zeladores 
sobre Segurança em Condomínio.

Seguro do Condomínio
– Como e Quem Deve Contratar?

Soluções em Segurança 
para seu Condomínio

Léia Costa
Corretora de Seguros

Fernando José Luíz
Consultor em Segurança e Palestrante
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O Conselho Fiscal é responsável pela verificação das contas e 
ainda em muitos casos, peça fundamental nas decisões a serem 

tomadas pelo Síndico na gestão do condomínio. É composto na maioria 
das vezes por condôminos que querem participar da gestão não no 
cargo de Síndico nem de Subsíndico. São os responsáveis legais por 
referendar a gestão financeira do Síndico através de Parecer, aprovando 
ou rejeitando as contas, informação que servirá para que a Assembleia 
através do voto aprove ou rejeite de forma definitiva as contas. 

O comprometimento dos Conselheiros Fiscais na gestão é 
portanto, tão importante quanto a figura do Síndico.

Ao referendar as contas do Síndico que de alguma forma possam 
estar eivadas de vícios e desvios de conduta, os senhores Conselheiros 
estão atraindo para si a responsabilidade de juntamente com o Síndico, 
responder a eventuais demandas que possam surgir por uma gestão 
que se mostrou ineficaz.

Não raro, encontramos condomínios que por ter poucas unidades, 
acabam elegendo apenas um conselho que exerce ambas as funções 
– Fiscal e Consultivo. Nada obsta tal escolha. O que se espera 
efetivamente é que sua gestão seja conduzida com o máximo de zelo e 
comprometimento, pois não são, ao contrário do que muitos pensam, 
apenas figuras ilustrativas na gestão condominial.

A função dos conselheiros é tão importante quanto a do Síndico, 
ressalvadas as responsabilidades legais de cada qual.

É função do Síndico, exigir mensalmente as pastas com os documen-
tos contábeis para avaliar os lançamentos encaminhando em seguida para 
o conselho que se manifesta sobre a exatidão das despesas lançadas. Sua 

existência é de fundamental importância pois 
através de seu parecer norteia a decisão final da 
Assembleia Geral, que definitivamente aprova ou 
rejeita as contas.

Um dos equipamentos mais importantes de um condomínio e 
que muitas vezes passa despercebido é a bomba d’água. Ela é a 

responsável por levar a água que vem da rua ao reservatório do prédio, 
possibilitando o abastecimento de todos os apartamentos, áreas 
comuns e piscinas. Para garantir o bom funcionamento é necessário 
observar a escolha da empresa prestadora de serviço e a correta 
instalação da bomba. Isto porque a capacidade da bomba vai depender 
de um cálculo estipulado no número de andares do prédio.  Segundo 
Marlon Alexandre Correa da Costa Sul Bombas, “a vazão da água deve 
ser suficiente para abastecer todos os apartamentos, evitando o 
aumento do consumo de energia e a falta d’ água, porque se o cálculo 
não for correto a bomba fica ligada o dia inteiro e não dá vazão para 
encher a caixa superior”. 

 O síndico tem a responsabilidade de observar como a bomba 
d’ água está trabalhando, se está fazendo barulho excessivo ou 
demorando para encher o reservatório.  O correto é a realização da 
manutenção preventiva por empresa especializada, que irá avaliar as 
partes elétrica e hidráulica do equipamento, e quando necessário, 
recomendar a manutenção.  “O síndico não deve deixar esse trabalho 
para o porteiro ou zelador do prédio porque pode ocorrer da 
bomba queimar.  Por isso a manutenção por pessoas capacitadas é 
fundamental para evitar a troca”, ressaltou Marlon. 

Quando o prédio é 
novo pode acontecer da 
construtora entregar a 
obra somente com uma 
bomba para ser utilizada 
no abastecimento. 
Porém o mais correto é 
trabalhar com 2 moto 
bombas de forma 
alternadas através de 
um painel de comando 
com um sistema de 
inversão automática. 
Muitos condomínios 
não fazem essa 
alternância e quando uma das bombas começa a dar problema, eles 
simplesmente esquecem de fazer a manutenção e joga para a outra 
bomba.  

A manutenção preventiva inclui uma visita mensal do técnico, que 
avalia além da bomba d´água outros equipamentos como as bombas da 
piscina, painel de comando e boias flutuantes.

O Conselho Fiscal e Sua 
Atuação na Gestão Condominial

A Importância da Manutenção 
das Bombas D’água nos 

Condomínios

Renato Koprowski – Advogado

Alpha Assessoria Condominial

Marlon Alexandre Correa
Costa Sul Bombas

“O síndico tem a responsabilidade de observar 
como a bomba d’ água está trabalhando, se 

está fazendo barulho excessivo ou demorando para 
encher o reservatório.
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Na varanda, duas poltronas 
Revive by Natuzzi completam 
o ambiente de relaxamento e 
contemplação.

O conceito de integração 
aplicado às áreas sociais deste 
apartamento estendeu-se 
também para a área íntima.

A suíte Master com decoração em branco total ganha 
aconchego graças ao mix de texturas dos materiais empregados, 
como o papel de parede tridimensional e os tecidos da cortina e das 
roupas de cama. Com design exclusivo da arquiteta, a imponente 

cabeceira em couro branco e os grandes 
pendentes laterais, conferem amplitude ao 
ambiente graças ao pé-direito alto.

O casal de clientes deste projeto mora no Rio Grande do Sul e 
mantinham este apartamento no Costão do Santinho para finais 

de semana e férias.
Levados pelo forte desejo de morar em Florianópolis decidiram 

reformar o apartamento, e coube à arquiteta Ariane Rosa personalizá-lo 
de acordo com as novas necessidades de uso.

A varanda foi fechada e a churrasqueira deu lugar a um espaço 
de estudo e contemplação com uma lareira móvel que pode ser 
levada a outros cômodos.

Cadeiras Dinna de Jader Almeida e os pendentes em bambu do 
finlandês Seppo Koho trazem leveza e sofisticação à área de transição 
entre cozinha e living, onde está a mesa. Local escolhido pela família 
italiana para passar a maior parte do tempo reunida.

Sofisticação e Leveza com um Toque de 
Ousadia em Apartamento no Costão do Santinho

ARIANE ROSA
Arquiteta, designer de interiores
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Os administradores de condomínios, síndicos e moradores 
estão precisando lidar com uma novidade: o aluguel de curta 

temporada nas grandes cidades por meio de plataformas online como 
o Airbnb. Como funciona:  O proprietário cadastra o imóvel inteiro ou 
apenas um dos quartos no site, adiciona fotos, valores e explica as 
regras da acomodação.

O usuário que deseja se hospedar pesquisa a melhor opção 
e pede para reservar. Se o anfitrião aceitar, o inquilino agenda e 
paga pelo portal. Depois de dar entrada no imóvel, é descontada a 
taxa administrativa do site, e o dinheiro vai para o proprietário. Esse 
movimento de hóspedes em condomínios residenciais é comum em 
cidades de praia ou de campo, durante feriados e alta temporada. 
Porém, em metrópoles acostumadas apenas com hotelaria, a 
circulação de novas pessoas em condomínios residenciais está criando 
um fato novo para esses conjuntos. Tem moradores que questionam 
o sistema, pois as pessoas que entram e saem, são estranhas ao 
condomínio.  Para o advogado Rodrigo Karpat, o Airbnb não é proibido, 
mas infringe algumas convenções. “Hospedagem é algo exclusivo de 
estabelecimentos regulamentados para esse fim, por meio de portaria 
do Ministério do Turismo. Caberá ao síndico e aos administradores 
a análise do caso concreto, pois oferecer os apartamentos em sites 
para locações por diárias, como se fossem apart hotéis, interferem na 
finalidade residencial de um condomínio”.

Hóspedes do Airbnb
– Site de Aluguel de Quartos e Apartamentos

Erica Faerber
Síndica Profissional

A Constituição Federal cuidou de assegurar a inviolabilidade 
do direito à propriedade. Igualmente o Código Civil prevê que o 
proprietário tem direito de utilizar livremente de sua propriedade, 
desde que o faça de acordo com a finalidade econômica e social. 
Portanto, é direito do proprietário alugar seu imóvel por períodos 
inferiores a 90 dias, sem que isso caracterize alteração da destinação 
do imóvel. E vale frisar que a lei não aponta um número mínimo de dias 
para esse tipo de locação.

O proprietário tem de respeitar as regras do condomínio, 
convenção e regimento interno, para não prejudicar o sossego e 
a segurança dos demais moradores, porém, tem assegurado pelo 

Código Civil, art. 1.335, inciso I - usar, fruir 
e livremente dispor das suas unidades - Ou 
seja, a locação, seja ela a curto ou longo 
prazo, é livre e as limitações somente podem 
ser aquelas autorizadas em lei.  Sendo assim, 
proibir um proprietário de alugar seu imóvel, 
mesmo que conste na convenção e no 
regimento interno, é inconstitucional.



SÓAQUICONDOMÍNIOS 21

Conhecido como um dos mais completos e luxuosos condomínios 
do país o Brava Home Resort, localizado na exuberante Praia 

Brava de Itajaí, numa área de 75 mil metros quadrados, oferece aos 
proprietários infindáveis experiências de férias permanente e opções 
de serviços, lazer e diversão para todas as idades.  São mais de 60 
opções de entretenimento que vai desde Parque das Águas com várias 

piscinas, área verde, 
boliche, bar e lounge 
com instrumentos 
musicais, horta para 
moradores, quadras 
esportivas, pista 
de skate, cascata 
artificial, cinemas, 
trilha ecológica, 

academia e até um restaurante com capacidade para 250 pessoas.
O Restaurante do Brava Home Resort é operacionado pelos 

funcionários do próprio condomínio e só pode ser frequentado 
por moradores e convidados.  Funciona no sistema buffet com 
cardápio variado e elaborado por nutricionista.  De 2ª a 6ª os 
moradores recebem o cardápio do dia através de aplicativo próprio 
do condomínio, por e-mail e WhatsApp. Não é aceito dinheiro. O 
pagamento é feito através de cartão de débito ou do próprio Cartão 

Moradores do Brava Home Resort 
Desfrutam de Restaurante do Condomínio

Guido Miranda - Síndico

Carlos Borba - Gerente

Brava Home. Este cartão facilita no caso de os filhos virem almoçar 
sozinhos ou com as secretárias domésticas.  

Segundo o Gerente do Condomínio Carlos Borba, “a maioria dos 
moradores frequentam diariamente o restaurante, aprovam e sabem 
que existe um custo alto para manter este espaço funcionando dentro 
do condomínio”. Para o síndico do Brava Home Resort, Guido Renato 
Miranda, a opção de manter o restaurante funcionando dentro do 
condomínio representa um resultado social e financeiro. “Muitos 
optam por almoçar no restaurante pela praticidade de não precisar 
tirar o carro da garagem, além de estar em casa com a família, parentes 
e amigos e ainda pagar um preço justo por uma refeição de qualidade”, 
ressaltou Guido.  Já o Maître Volmir Ramos de Lima disse que “o 
restaurante é a extensão da casa e por isso acaba aproximando os 
condôminos, e que é gratificante atender bem esse público fiel”. 

Na temporada o horário de funcionamento do restaurante é 
estendido e os frequentadores 
das piscinas do Parque das Águas 
tem a disposição um quiosque 
onde são vendidos alguns tipos de 
bebidas, lanches e sorvetes.
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o qual foi contratado. Caso o prestador não execute as suas funções 
a contento, cabe ao condomínio rescindir o contrato de acordo com 
as cláusulas previamente pactuadas, eliminando assim, o risco de um 
passivo trabalhista.

Agora, quando a relação ultrapassa os limites do contrato (direitos 
e obrigações), o condomínio corre o risco de ter essa relação cível 
desqualificada e declarada como relação de emprego.

O Síndico, que é o representante legal do condomínio e terá esta 
relação direta com o prestador contratado, precisa ter consciência 
destes limites de relação, pois mesmo que haja um contrato bem 
feito, se ele não tiver um comportamento correto com este prestador, 
poderá ocasionar problemas trabalhistas ao condomínio.

Por estas e outras razões, cada vez mais 
se deve dar a importância do condomínio 
ter uma assessoria condominial qualificada, 
pois, além de evitar prejuízos com passivos 
trabalhistas, pode utilizar destas novas 
regras para reduzir consideravelmente os 
custos do condomínio.

A Reforma Trabalhista veio, sem dúvidas, proporcionar grandes 
mudanças na legislação trabalhista e que também vai impactar no 

setor condominial. Mais de cem aspectos da CLT foram modificados 
com a Lei nº 13.467/2017 que entra em vigor em 11/11/2017, dentre 
os quais, podemos destacar as questões atinentes à jornada de 
trabalho 12 x 36, banco de horas, trabalho autônomo, fracionamento 
das férias em três períodos e muitos outros.

De todas as mudanças oriundas da reforma, esclarecemos a que 
mais tem surgido dúvidas nos condomínios, que é a possibilidade 
de contratação de autônomo exclusivo sem vínculo empregatício, à 
exemplo da faxineira e jardineiro.

Até então, o trabalho autônomo não era regulamentado. Muitos 
autônomos pleiteavam na justiça do trabalho o reconhecimento de 
vínculo empregatício quando preenchidos os pressupostos do vínculo 
de emprego,

A saber:
• Subordinação,
• Pessoalidade,
• Continuidade,
• Imparcialidade,
• Horário de trabalho,
• e Salário.
Agora, desde que todas as formalidades legais sejam cumpridas, 

essa relação ganhou força de lei, gerando segurança jurídica para 
ambos.

Entretanto, vale ressaltar a importância de elaborar um contrato 
bem feito com a descrição minuciosa de todos os serviços a serem 
executados, horários de trabalho, prazo de rescisão contratual, 
etc. Para que não haja subordinação e pessoalidade, o gestor do 
condomínio não poderá tratar este autônomo como se fosse 
seu empregado. A relação jurídica que há nessas relações cíveis é 
obrigacional, ou seja, o contratante (condomínio) contrata os serviços 
e paga pelo trabalho realizado, o contratado (autônomo), por sua 
vez, tem a obrigação legal e contratual de executar os serviços para 

Reforma Trabalhista
– Quais Mudanças Significativas pode Trazer aos Condomínios?

Adriana Cestari dos Santos
Diretora do Departamento de Condomínios

CONDOMINIUM ASSESSORIA CONTÁBIL

“Para que não haja subordinação e 
pessoalidade, o gestor do condomínio não 

poderá tratar este autônomo como se fosse seu 
empregado.
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Os brasileiros são os campeões na cultura da espuma! Como assim?  
Um sindico comentava sobre a espuma que inundava a garagem 

do prédio, gerada por morador que usa detergentes em excesso.
A questão é cultural. Brasileiro quer carro com suspensão mais 

dura, xampu com mais espuma, creme de barba que faz “espuma”... 
Gabriela Onofre, da P&G Brasil, afirmou: “Toda empresa global quer 

saber o que o consumidor gosta em cada lugar”. E as multinacionais 
estudam o brasileiro pelo mercado.

A Unilever, ao relançar o sabão Lux, tinha duas queixas das 
consumidoras: difícil de enxaguar e não fazia espuma. Mudaram a 
fórmula. “A espuma é uma referência para a mulher brasileira, dá a 
sensação que o sabão está limpando como deveria” disse Gabriela 
Jacob, Gerente de Marketing, 

A consciência ecológica exige repensar a “cultura da espuma”, que 
pode ser “espuma perigosa”. O Planeta passa por momento delicado 
na questão da água potável, na iminência de faltar. Preocupações 
referem-se à poluição da água por agentes químicos como os 
detergentes não são biodegradáveis.

Espuma é um sinal de contaminação da água por detergentes. 
Pode acontecer através de água doméstica, uma vez que parte das 
substâncias que acabam nos cursos d’água, são tóxicas. Novas atitudes, 
posturas e soluções são necessária para reduzir a poluição. Economia 
de água, uso de detergentes biodegradáveis concentrados, cosméticos 
naturais, descarte consciente são ações urgentes.

Com visão de responsabilidade e sustentabilidade, a Ekobrazil 
desenvolveu produtos biodegradáveis para 
limpar ambientes. A empresa adota o lema: 
“menos é mais” oferecendo limpeza adequada 
com uma quantidade bem menor de produto.

O atual modelo de saneamento caracteriza-se pelo uso perdulário 
dos recursos água e energia, levando à escassez de água e 

poluição dos recursos hídricos, o que representa um problema de saúde 
pública, limitando o desenvolvimento econômico e os recursos naturais.

Por outro lado, a expansão das áreas urbanas altera a cobertura 
vegetal e, consequentemente, os componentes do ciclo hidrológico 
natural. O aumento da densidade populacional nos centros urbanos 
implica na construção de telhados, ruas pavimentadas, calçadas e 
pátios, aumentando a impermeabilização do solo. Com isso, grande 
parte da água que, em condições naturais, infiltrava recarregando os 
aquíferos, e ficava retida pelas plantas, é encaminhada ao sistema de 
esgotamento pluvial destas áreas. Estes sistemas de rápido escoamento 
das águas das chuvas, baseados em canalizações e retificações dos rios 
e córregos têm sido adotados como solução às enchentes.

Porém, com o avanço da fronteira urbana e a impossibilidade de se 
aumentar indefinidamente a velocidade de escoamento das águas coletadas, 
este tipo de solução começa a se mostrar insuficiente, uma vez que 
transfere os pontos de enchente cada vez mais para jusante. Ao invés de 
problema, as águas pluviais podem ser manejadas como uma das soluções 
para o abastecimento descentralizado. A captação direta de águas pluviais 
nas edificações pode ser considerada como uma fonte alternativa, reduzindo 
a demanda dos sistemas públicos de abastecimento. Sua utilização necessita 
de estudos acerca da viabilidade e eficiência no atendimento dos usos a 
que será destinada, avaliação dos possíveis riscos sanitários, adequação das 
instalações hidráulicas prediais, dimensionamento do sistema de captação, 

coleta e reservação, observando as características 
locais, evitando a implantação de projetos 
inadequados que comprometam os aspectos 
positivos da alternativa.

Cultura da Espuma Água da Chuva, o Dinheiro que 
Escoa pelo Ralo

Euclides Colombo – Diretor do Instituto 

Colombo; Professor - Coach - Palestrante

euclidescolombo@institutocolombo.com.br

Hamilton Barbosa – Diretor Empresarial; 

Perito; Auditor Ambiental

(47) 99944-0273 | www.hidravida.com.br
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A Sustentabilidade entrou com força total em todos os aspectos 
que envolvem nosso dia a dia e tem como objetivo a aplicação de 

um investimento sobre um projeto ou construção, para que se obtenha 
um retorno em curto espaço de tempo desta aplicação.

O projeto ou construção que aplica conceitos sustentáveis antes 
ou durante a sua execução consegue efetivamente obter economias 
consideráveis logo após a sua implantação. Dois projetos na qual 
conseguimos mensurar os ganhos no dia a dia foram:

• Torres A/B/C/D de escritórios Rochaverá Corporate Towers 
(Tishman Speyer) localizadas no bairro do Morumbi – SP na qual desde 
a concepção do projeto e durante a execução da obra houveram 
preocupações com a sustentabilidade e pontuação para que se 
atingisse o nível Prata de Certificação. A empresa responsável pela 
certificação Leed CS, foi o Grupo SustentaX de São Paulo, na qual 
gerenciou e enviou todos os dados ao USGBC para que o complexo de 
torres fosse certificado;

• Supermercado Pão de Açucar localizado na cidade de Indaiatuba 
– SP, certificado nível Green pelo Leed NC (New Construction), 
com foco na eficiência e no uso de recursos, o supermercado conta 
com soluções completas para o descarte correto de resíduos e 
materiais recicláveis, desta forma ocorre a diminuição do impacto 
socioambiental no processo da edificação. 

Cada projeto, mesmo que seja com uma metragem quadrada 

Certificação Leed 

Arq° Francisco de Paula Junior
Diretor do Grupo Alfa Construções

Trabalhou como Gerente de Qualidade e 

Sustentabilidade na Empresa SustentaX em SP.

pequena, tem sua particularidade e pode sim ser transformado em 
um projeto sustentável, mesmo que tenha poucos pontos perante 
a certificação Leed, não necessariamente precisa ser certificado, 

o importante é gerar economia, bem 
estar aos usuários e principalmente criar 
a consciência de que cada ação faz toda a 
diferença ao nosso planeta.

ROCHAVERA CORPORATE TOWERS
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Gerir obras é sempre uma tarefa complexa, mas, quando se trata 
de obras em condomínio falamos de um desafio um pouco maior, já 
que se trabalha com o dinheiro alheio e as mesmas pessoas que pagam 
serão os críticos do resultado.

Boa vontade não é suficiente para concluir uma obra com êxito. Há 
detalhes que, se passarem despercebidos, podem gerar transtornos. 
Gostaria de compartilhar com os leitores algumas dicas que podem 
contribuir para maior assertividade nos resultados.

Primeiro, é necessário ter claramente definida a obra a ser 
executada. Por mais que isso pareça óbvio, muitas vezes as solicitações 
em meio a uma assembleia ou em conversas com os condôminos 
ficam confusas. Ter detalhado o que se pretende fazer, facilitará nas 
cotações e evitará surpresas futuras.

Definidos os detalhes é hora de solicitar orçamentos e é 
recomendável ao menos três. É importante salientar que preço não 
define a qualidade da empresa. Não se deve contratar uma empresa 
só por ter o orçamento mais barato, nem achar que o mais caro 
é melhor. Devem ser analisados os serviços que esta já realizou, 
estrutura, cumprimento das normas de segurança, se os funcionários 
são registrados, etc. Na hora de aprovar o orçamento em assembleia, o 
síndico deve enfatizar aos condôminos a relevância destes fatores para 
a escolha da empresa. Afinal, quem contratada mal paga duas vezes!

A provisão de capital deve considerar mão de obra, previsão de 

Gestão de Obras

Cristina Oliveira
Síndica Profissional

materiais, probabilidade de inadimplência (considerando a situação 
atual) e uma margem de reserva. 

Um contrato bem redigido evita problemas futuros e assegura os 
direitos do condomínio...

Escolhida a empresa, a etapa seguinte é a elaboração do contrato. 
Um contrato bem redigido evita problemas futuros e assegura os 
direitos do condomínio. É importante que estejam detalhados os 
serviços que a empresa deve prestar, prazo de execução, forma de 
pagamento, garantia e obrigações da contratada. O auxílio de um 
advogado ou ao menos da contabilidade do condomínio são bem 
vindos neste momento.

A execução da obra deve ser precedida de ART e a empresa 
deve seguir as normas da ABNT bem como as disposições legais. 
É recomendável a contratação de um engenheiro (não vinculado à 
empresa contratada) para fiscalização. Não é incomum em assembleia 
reprovarem a contratação deste em função do custo, mas é importante 
frisar aos condôminos que somente um profissional habilitado estará 
apto a dar parecer sobre o andamento da obra.

Ao final do serviço o condomínio faz uma vistoria para “dar o 
aceite”. É sempre interessante haver uma Comissão de Obras para 

atuar em todo o processo e especialmente 
nesta fase. Na ausência desta, o síndico pode 
convidar o conselho para ajudar a avaliar.
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Com a chegada do verão e o sol predominando, o calor faz um 
grande convite para nos refrescarmos em piscinas, pois, além 

de relaxantes, são uma ótima opção para nos 
reunirmos com a família e amigos para um 
tempo de diversão.  E é neste período em 
que as piscinas ficam cheias que os síndicos 
e moradores devem estar atentos quanto ao  
tratamento e controle da qualidade da água. 

Com o condomínio mais movimentado 
no período, é fundamental que a água 
esteja sempre limpa e pronta para o uso 
e principalmente tratada adequadamente e para isso deve-se 
realizar anaálise periódica (Resolução DVS 0003/2001), para evitar 
proliferação de microrganismos patogênicos na água e garantir o 
equilíbrio químico do tratamento e as condições ideais para uso 
das piscinas. 

A água imprópria favorece a transmissão de doenças infecciosas 
aos banhistas, entre estas, hepatite, conjuntivite e otite. O cuidado 
correto em cada detalhe, previne esses problemas e auxilia na 
manutenção e principalmente reduz o gasto excessivo com produtos 
químicos durante o verão. O tratamento deve levar em conta três 
fatores: Remoção mecânica das sujeiras, bom funcionamento do filtro 
e equipamentos da piscina, e o uso adequado de produtos químicos.

Dicas e Cuidados para 
Aproveitar as Piscinas no Verão!

Marcel  Fernando Michel - Químico

Especialista em Qualidade de Água - CRQ 13100632

E-mail: marcelquimico@hotmail.com

Telefone: (47) 9967-6726 

Entre as atividades manuais a serem executadas por um profissio-
nal habilitado de empresa especializada, temos:  a aspiração do fundo 
da piscina, a remoção de folhas e outros materiais em suspensão usan-
do uma peneira, limpeza das bordas, e outras. Já a filtração feita com a 
bomba da piscina é fundamental para garantir que os produtos quími-
cos adicionados à água sejam bem misturados e tenham uma eficácia 
garantida, pois o processo de filtração da piscina é fundamental para a 
garantia da purificação e cristalinidade da água. O tratamento químico 

complementa o pro-
cesso e serve para 
manter a água sau-
dável e cristalina, e 
quando realizado cor-
retamente na medida 
certa (sempre moni-
torado por análise da 
água) assegura que a 

água esteja livre de contaminação, ou seja, esteja sanitizada e própria 
para uso e assim garantir a diversão com segurança para todos.

A manutenção de uma piscina não é coisa de outro mundo, no 
entanto, exige dedicação e regularidade, e 
um profissional habilitado para realizar os 
procedimentos com responsabilidade.

“A água imprópria favorece a transmissão 
de doenças infecciosas aos banhistas, entre 

estas, hepatite, conjuntivite e otite.
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É bem verdade que a existência de uma convenção condominial 
consistente, aliada a um regimento interno coeso, observada por um 
síndico atuante bem assessorado administrativamente e juridicamente, 
é 50% do caminho andado para um condomínio harmonioso. Porém, 
os outros 50% do percurso dependem exclusivamente dos próprios 
condôminos, os quais devem sempre se valer do bom senso para que 
atinjam o bem maior de seu lar que é o condomínio: A felicidade!

Há muito já se dizia: A quantidade de leis e de aplicadores dela são 
um retrato dos valores morais e éticos de seu povo. Logo, quanto mais 
regras se fazem necessárias, menos moral e ética é a sociedade, a qual 
torna-se burocrática e engessada em virtude da falta de harmonia e do 
estabelecimento de procedimentos estanques para regular a vida coletiva.

Portanto, conclui-se que o melhor dos regulamentos internos é 
aquele que fora criado para nunca ser aplicado devido à harmonia que 
rege o ambiente. Entretanto, se for preciso utilizá-lo, é importante que 
o mesmo seja consistente e que o seu manejo seja feito com justiça 
e por quem entende do assunto, pois um remédio administrado em 
doses extremas poderá aniquilar o paciente, ao passo que uma dose 
insuficiente não irá curá-lo.

Bom senso, harmonia e felicidade, são 
as palavras de ordem para nortear a vida 
condominial. Jamais nos esqueçamos disto!

Com a vertiginosa verticalização das cidades brasileiras, o 
crescimento no número de condomínios é inevitável e cada 

vez mais as pessoas têm buscado espaços como estes para residir, 
pois, além de aparentemente mais seguros, os condomínios ainda 
possibilitam que o morador disponha de serviços que seriam 
inimagináveis autonomamente, mas se tornam possíveis coletivamente.

Porém, nem tudo são flores! Para que um indivíduo esteja apto a 
residir em um ambiente condominial, é indispensável que este ostente 
um grau de educação compatível com a ocasião, porque quanto mais 
gente reunida, maior é o potencial gerador de conflitos. Por isso, o 
condômino em potencial, antes de decidir se mudar para um condomínio 
deverá analisar se está disposto a abdicar de alguns direitos em prol da 
coletividade. Sim! Para residir em um condomínio o indivíduo deverá se 
atentar primeiro aos seus deveres, para que possa, assim, cobrar os seus 
direitos. Contudo, na prática isto não é tão fácil quanto parece.

Para que isto se torne possível, seguem algumas dicas 
básicas de boa convivência:

• Integração e compartilhamento de interesses e experiências 
pelos condôminos.

• Criação de laços de simpatia com os vizinhos é importante, 
pois uma boa conversa pode ter mais valor do que bens materiais.

• Educação e bom senso fazem a vida se tornar mais feliz.
• Ser gentil, cumprimentar as pessoas, segurar o elevador, 

chamar o vizinho pelo nome. Pode parecer pouco, mas também pode 
fazer a diferença no dia de alguém.

• Realizar alguma atividade em favor de outro condômino, ou 
até mesmo em favor do condomínio (desde que o síndico autorize), 
sem esperar nenhuma retribuição;

• Respeitar os horários de silêncio estabelecidos pelo 
regimento interno.

• Pagar o condomínio em dia.
• Exercitar o perdão em face de possíveis condutas 

desagradáveis praticadas pelos demais vizinhos.
• Comparecer às assembleias é muito importante!

Harmonia Condominial: Como Chegar Lá?

Gustavo Camacho Solon
Advogado e Síndico

 OAB/SC 32.227

“A quantidade de leis e de 
aplicadores dela são um retrato dos 

valores morais e éticos de seu povo.
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O   PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) está 
fundamentado na NR 9 do MTE. É um documento que ajudará 

os síndicos e demais gestores a identificarem todos os tipos de 
riscos à segurança do trabalhador e mão de obra terceirizada no 
condomínio. O fato de ter poucos funcionários não é uma justificativa 
para um condomínio deixar de fazer o seu PPRA. O PPRA deve ser 
providenciado a partir do momento em que haja ao menos um 
funcionário registrado (direto ou indireto) trabalhando no condomínio. 

Segundo a NR 9.1.1, é obrigatória a "elaboração e implementação, 
por parte de todos os empregadores e instituições que admitam 
trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais - PPRA, visando à preservação da saúde e da integridade 
dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e 
consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou 
que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração 
a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais".  

As empresas que descumprirem esta Norma Regulamentadora poderão 
ser multadas conforme algumas tabelas estabelecidas por outra norma 
do Ministério do Trabalho, a NR 28. Mas não podemos olhar somente por 
esse ângulo. Temos que pensar na prevenção de acidentes e possíveis 
danos à saúde do trabalhador. Um acidente tem um custo muito alto, e 
todos perdem quando o mesmo acontece (Sociedade, família, empresa e 
governo). Uma vida não tem preço. Investir em segurança é investir na vida. 
É uma questão de responsabilidade. A ALLSEG através de visitas técnicas nas 
empresas identifica os riscos nos ambientes e propõe medidas preventivas 
elaborando o PPRA e auxiliando o condomínio a tornar o ambiente mais 

seguro e saudável. As palestras e treinamentos 
também corroboram para isso.

Você sabia que é possível resolver os problemas no seu 
condomínio de maneira pacífica e extrajudicial? A mediação é 

um método que vem sido utilizado recentemente, e que consiste 
em convidar uma terceira pessoa, imparcial, que juntamente com 
as partes envolvidas ajudará a solucionar o conflito. Este mediador 
poderá auxiliar em questões de âmbito individual ou coletiva, como em 
reuniões de condomínio que envolvam votações, por exemplo.

A lei 13.140/2015 estabelece as normas para o uso da mediação 
para resolução de conflitos, inclusive em condomínios e contempla 
a inclusão da “cláusula da mediação” em convenções condominiais, 
determinando o método para solucionar os conflitos. Dentre os 
problemas que podem ser resolvidos através da mediação de conflitos 
estão:  desavenças entre os condôminos, barulhos, mau uso das áreas 
comuns, desrespeito ao regulamento interno ou convenção, problemas 
com funcionários e até mesmo os síndicos e administradoras já estão 
usando essa forma de mediação para solucionar questões como em 
casos de inadimplência. 

A maior vantagem se dá pela rapidez na resolução do processo, 
que na sua grande maioria não necessita de intervenção judicial. 
Ainda assim, quando o conflito não é resolvido ou ultrapassa a esfera 
administrativa, como em casos de ameaças ou agressões, por exemplo, 
o departamento jurídico da administradora é chamado para orientar os 
passos seguintes, mas é comum os casos serem resolvidos em tribunais 
de causas especiais

A Núcleo Administradora de Condomínios além dos serviços 
tradicionais, oferece assessoria jurídica para auxiliar o síndico e também 

condôminos a preservar a harmonia no lar.

A Segurança e Saúde no 
Trabalho em Condomínios

Problemas no seu condomínio?

J. Lino Bittencourt – Diretor Técnico; 

Pedagogo Empresarial

 ALLSEG SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO 

ALLSEG TREINAMENTOS

Sandro Renato da Silva
NÚCLEO ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS
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estão sentindo essa necessidade  de investir 
em qualificação e busca de novas tecnologias 

para melhorar a sua atuação no mercado condominial e 
empresarial.  O administrador da HZ Assessoria Contábil e 
Condominial Nicola Zecca Junior que representa a cidade 
de Itajaí,  elogiou  a presença  dos síndicos que "acreditaram 
no Condo Meeting e vieram trocar  experiência, adquirir 
conhecimento e ampliar sua rede de parcerias".  Acostumada 
a participar de eventos de condomínios  a síndica profissional 
Erica Faerber de Balneário Camboriú, disse que "o Condo 
Meeting é o 1o evento de nível da região". 

Solicitado para dar palestras em todo o território nacional, Rodrigo 
Karpat elogiou a organização do 
Condo Meeting. "O evento foi 
um dos maiores da região sul do 
país e muito bem organizado. 
Foi um prazer poder fala sobre a 
responsabilidade civil e criminal 
do síndico".  O  Coronel Fernando 
José Luís  que abordou o tema 
Segurança em Condomínios,  
também elogiou o evento. "A  
segurança física e patrimonial 
é um dos assuntos que mais 
preocupam os síndicos. Por 
isso a presença deles no evento 
mostrou o interesse em busca de 
novas soluções e tecnologias para 
essa área".

Aguarde o próximo 
CONDO MEETING!

Cerca de 300 síndicos e profissionais da área condominial presti-
giaram o 1º Condo Meeting, realizado em Itajaí.  Os presentes 

tiveram a oportunidade de ouvir duas palestras sobre questões jurídicas 
e de segurança em condomínios, proferidas pelo Coronel Fernando 
José Luis da 24 Horas Consultoria em Segurança e pelo Dr. Rodrigo 
Karpat, renomado advogado e palestrante nacional.  Além da presença 
significativa de síndicos moradores e síndicos  profissionais, também 
estiveram presentes administradores de condomínios, advogados, 
empresários do setor e entidades 
representativas da área condomi-
nial de Curitiba, Florianópolis, Jo-
inville, Blumenau, Brusque, Itajaí, 
Itapema e Balneário Camboriú. 

 O sucesso deste evento 
foi possível graças a iniciativa e 
realização das Administradoras de 
Condomínios ALPHA de Balneário 

Camboriú, HZ de 
Itajaí,  Grupo ADSERVI  
-  terceirização de 
serviços e segurança 
patrimonial  e 
Revista SÓAQUI 
CONDOMÍNIOS. E 
aos patrocinadores 

que acreditaram nesta iniciativa: 
Costa Sul Bombas, Esgobran, 
Sicredi, Sinduscon, Liga Sistemas 
de Segurança e Automação 
Predial,  Mar Azul Piscinas, 
Adelante Cobranças, Altipisos, 
Electrogera, Systemar, V8 
Corretora de Seguros,  Pereira 
Matérias Descartáveis e Produtos 

de Limpeza, Impercom Impermeabilização, Igás, Gran House Mármores e 
Granitos, Tótem, Agrojardins, Cruz Decor e  Moriah Tapetes.  

Para o Gerente Comercial da Adservi e um dos idealizadores do 
evento, João César, "o Condo Meeting nasceu de uma conversa com 
proprietários de administradoras da região que sentiram a carência de 
eventos destinados aos profissionais de condomínios. Nos unimos e 
tornamos essa  ideia realidade, num dos maiores eventos já realizados 
na região".   Para Renato Koprowski da Administradora Alpha, "o sucesso 
na gestão condominial implica na constante atualização dos profissionais 
envolvidos nos diversos setores da Administração, Finanças e da Legislação 
aplicável".  O Mercado está em ritmo de crescimento e os profissionais 

1º Condo Meeting Reúne Classe Condominial no Vale do Itajaí
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É certo que cabe ao síndico fazer a guarda das áreas comuns 
e cuidar da edificação como um todo, e para isso em alguns 

casos ele precisaria adentrar em uma unidade. Algumas convenções 
trazem em seu bojo pré-autorizações perigosas, para que os síndicos 
entrem em residências alheias, uma vez que não contam com a prévia 
autorização do morador.

Lembrando que a pré autorização da convenção, não pode se 
sobrepor ao que diz a lei, especificamente a Constituição Federal, a 
qual trata acertadamente o domicílio como asilo inviolável, salvo em 
situações taxativas devidamente explicitadas no texto da lei, quando o 
ingresso sem autorização ser permito somente em caso de flagrante 
delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 
determinação judicial. (art. 5º, inciso XI, Constituição Federal).

E adentrar em uma moradia sem prévia autorização 
poderá fulminar em invasão de domicilio por parte 
do síndico, zelador, ou de quem o fizer sem prévio 
consentimento do morador.

A situação em que o síndico se encontra no caso 
de querer penetrar em domicílio alheio sem prévia 
autorização, é a mesma do policial que quer cópia das 
imagens do circuito interno de TV ou do policial que quer 
adentrar no condomínio sem mandato judicial. O condomínio também 
é considerado domicílio nos termos do III, § 4º Art. 150 do Código 
Penal.

Assim, a Constituição assegura a moradia o asilo inviolável, do 
qual, sem prévia autorização do dono ou ocupante ninguém nela pode 
penetrar, salvo por ordem judicial ou se ali estiver ocorrendo algum 
desastre ou crime, ou ainda para prestar socorro.

Desta forma, em caso de necessidade, por mais que ali esteja 
ocorrendo uma obra irregular, um vazamento ou qualquer outra situação, 
o síndico precisa de autorização do morador para ingressar na unidade. 
Caso esta autorização lhe seja negada, ele não deve entrar em propriedade 
alheia, e sim notificar o ocupante e se necessário ingressar com medida 
judicial para que lhe seja autorizado o acesso ou paralisada a obra. 

Condomínio: Invasão de Domicílio pelo Síndico

Dr. Rodrigo Karpat
Advogado e Palestrante

Se na unidade estiver ocorrendo um vazamento ou uma obra 
irregular, por exemplo; se o morador não permitir a entrada, este 
responderá pelos prejuízos causados na esfera civil e o síndico deverá 
ingressar com medida judicial para paralisar a obra se necessário ou 
obrigar o morador ao reparo.   

Mas se ali estiver uma pessoa caída/acidentada, precisando de 
ajuda, ou se um crime estiver ocorrendo, respectivamente, o síndico e 
a polícia poderão adentrar a unidade, conforme autoriza a Constituição 
Federal, para esses casos específicos. 

Para as unidades vazias, sem que se localize o morador e se ali algo 
que poderá gerar dano, risco ou prejuízo a terceiros estiver ocorrendo, 
podemos encaixar nas hipóteses do instituto da gestão de negócios.

O Código Civil nos traz a figura do gestor de negócios que é a 
conduta de um 
estranho, sindico ou 
não, que interfere em 
negócio de terceiro, 
que pode ser em 
uma residência, a 
fim de evitar-lhe 
um prejuízo, agindo 

conforme o terceiro teria agido se tivesse conhecimento do fato. 
É uma atividade excepcional. É exemplo desta gestão o vizinho 

que zela pela casa de quem se ausentou sem deixar notícias ou o 
síndico que ingressa na unidade vazia e fecha a torneira ou estanca 
um vazamento. 

Lembrando que se o ato praticado for 
contra a vontade manifesta ou presumível do 
dono, o gestor responderá até mesmo pelos 
prejuízos imprevisíveis Art. 862 do CC.

“Assim, a Constituição assegura 
a moradia o asilo inviolável, do 

qual, sem prévia autorização do dono ou 
ocupante ninguém nela pode  adentrar...”
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Para exercer a função mais importante do condomínio é preciso 
capacidade de gestão e jogo de cintura. As tarefas a serem 

cumpridas aumentaram, já que as áreas internas dos condomínios 
estão cada vez mais complexas, com academia, piscina aquecida, 
espaço gourmet, entre outras conveniências, existentes nos novos 
empreendimentos, os chamados Condomínios Clubes.

Administrar tudo isso de forma que agrade aos moradores não é 
nada fácil. Por isso está cada vez mais difícil encontrar condôminos 
dispostos a assumir essa responsabilidade, e a alternativa mais indicada 
passa a ser a terceirização do serviço.

Diante deste cenário, surge a figura do Sindico Gestor Profissional, 
embora sua atividade até então não é regulamentada por lei, este 
profissional atua de forma empreendedora nos condomínios  como 
prestador de serviços.

A base legal para o exercício das funções do Sindico Gestor 
Profissional é a mesma para o sindico morador: o Código Civil de 2002, 
Artigo 1.347 diz. “A assembleia escolherá um síndico, que poderá não 
ser condômino, para administrar o condomínio, por prazo não superior 
a dois anos, o qual poderá renovar-se”. Suas atribuições descritas no 
artigo 1.348; válidos tanto para o sindico morador como para o sindico 
gestor profissional.

Individualmente, os condomínios pagam entre R$ 1 mil e R$ 3 mil, 
dependendo do tamanho do empreendimento a ser gerenciado, sendo 
que o mesmo profissional pode trabalhar para mais de um condomínio 
simultaneamente. Em geral, você não precisa passar o dia inteiro no 
prédio. Cumpre algumas horas diárias no local e faz todo o trabalho 
burocrático em casa. Dá para atender até oito condomínios pequenos 
ou quatro maiores.

Porém, o cargo de síndico não se aprende na escola ou na 
faculdade. Exatamente por isso surgem no mercado cursos 
especializados em capacitação. Além de profissionalizar os 
interessados, o curso habilita a pessoa para atuação em mais de um 
empreendimento, transformando a atividade em uma alternativa 
bastante interessante de trabalho e carreira profissional.

Profissionalização dos 
Síndicos, Exigência do Mercado e dos 

Novos Empreendimentos

Prof. Odimar Manoel
Auditor Condominial pela Upcondo Auditoria e 

Governança; Instrutor de Cursos pelo Secovi e Unisociesc

(47) 98822-3773

odimar@upcondo.com.br

“ A assembleia escolherá um síndico, que 
poderá não ser condômino, para administrar 

o condomínio, por prazo não superior a dois anos, o 
qual poderá renovar-se.
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Para evitar panes e fazer com que a energia esteja sempre 
funcionando tanto nos condomínios como nas empresas, 

comércios, hospitais, shoppings, entre outros, é fundamental manter 
a periodicidade do processo de manutenção preventiva e corretiva de 
grupo geradores. 

Além de corrigir problemas 
detectados no equipamento, 
a empresa responsável pela 
manutenção preventiva e 
corretiva deve observar o 
estado de conservação dos 
dispositivos internos e externos 
dos geradores, a velocidade de 
resposta para o fornecimento de 

energia, o motor e o tanque de combustível. 
A ELECTROGERA ENERGIA tem como foco proporcionar soluções 

diferenciadas e inteligentes em manutenção preventiva e corretiva dos 
geradores. Por isso sua busca por atualização tecnológica é constante, 
priorizando a qualidade e respeitando a legislação vigente para 
execução de seus serviços.

Nosso contratante obtém o melhor custo-benefício do 
segmento. Os serviços são prestados por profissionais treinados 
de acordo com as normas técnicas nacionais e internacionais, a fim 
de satisfazer os objetivos apresentados por empresas de pequeno, 
médio e grande porte. Como diferencial oferecemos o serviço de 
pós-venda, efetuando o acompanhamento das soluções projetadas, 
para garantir máxima qualidade.  

Faça um teste conosco e você receberá o melhor atendimento 
para seus geradores de energia.

Seu contrato contempla plantão 24 horas, chamadas emergenciais 
e treinamento operacional. Operamos todos os geradores de energia.

A Importância da Manutenção 
Preventiva e Corretiva de 

Grupo Geradores

Rogelio Anduz
rogelio.anduz@electrogera.com.br |  (47) 98846-5743 / (41) 99799-6837

Conforme preceitua a Lei 4.591/64 o síndico pode ser morador do 
condomínio ou não. Nos últimos tempos tem aumentado o número 

de condomínios que contratam síndicos profissionais, seja porque nenhum 
morador quis assumir o tal ofício, ou por entender ser a melhor opção. 
O síndico morador tem algumas vantagens, como por exemplo, o fato de 
conhecer o condomínio muito bem, os problemas existentes, todos ou a 
maioria dos moradores e principalmente a sua presença por um grande 
período no condomínio, em especial nos períodos noturnos e feriados.

O síndico profissional também tem seus benefícios, como o fato de 
não ter nenhum envolvimento pessoal, assim, as cobranças são consideradas 
mais técnicas, ou seja, quando cobrar que as regras sejam cumpridas os 
moradores tendem a não levar para o lado pessoal certas imposições. Ainda 
tem o fato de que na maioria das vezes o profissional estudou e se preparou 
para a função. Desta forma, ele tem conhecimento sobre administração, 
manutenção predial e está mais habituado a lidar e pacificar conflitos.

Nossa região conta com excelentes síndicos moradores desenvolvendo 
trabalhos excepcionais, a maioria dos síndicos moradores ou profissionais 
buscam auxílio de administradoras, contadores, advogados dentre outros 
especialistas, objetivando uma gestão mais técnica e minimizando erros. Isto 
posto, na hora de escolher um síndico morador ou profissional, os condô-

minos devem optar por aquele que se dispõe e 
esteja habilitado a exercer uma gestão séria, com 
a responsabilidade que o oficio lhe impõe.

Síndico Morador ou Síndico 

Profissional, Vantagens e 
Desvantagens

Dr. Marcos  Emerson Krzisch
OAB/37.025

(47) 2033.0654 / (47) 99636.9535

“O síndico profissional também tem seus 
benefícios, como o fato de não ter nenhum 

envolvimento pessoal...
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Aqui no Brasil, sabemos bem do potencial destrutivo que a 
corrupção pode ter no desenvolvimento de um país, os atos 

lesivos e desvios de dinheiro criaram um grande alerta para ética e 
integridade – contudo ficamos habituados a relacionar o compliance 
com corrupção.

Mas o que é Compliance e qual a sua relação com a gestão de 
condomínios? Compliance deriva do verbo em inglês “to comply”, que 
significa agir de acordo com uma regra, cumprir, executar um conjunto 
de diretrizes legais a fim de evitar, detectar e tratar inconformidades. 

No Compliance, olhamos o presente e futuro – já que, o melhor 
controle é o preventivo, a fim de evitar que um desvio aconteça e isto 
não é diferente para os condomínios.

Sabe-se que os condôminos pagam as despesas condominiais 
e não podem sofrer com desperdícios, má utilização ou desvios do 
dinheiro empregado para manutenção do condomínio – são comuns 
pagamentos de compras inexistentes, falsos pagamentos de serviços 
ou de recolhimentos de contribuições previdenciárias.

Por este motivo, os síndicos devem “agir de acordo com a regra”, 
ou seja: obedecer, cumprir e respeitar a lei, as regras condominiais, 
bem como as previsões orçamentárias, entre outros; para evitar o 
prejuízo do patrimônio. É uma tarefa contínua, que precisa também do 
apoio e conscientização da administradora, conselheiros, funcionários e 
moradores. E muita comunicação.

A implementação da prática de integridade além de economia e 
prevenção de riscos, gera transparência sob o aspecto financeiro, de 

contratação de serviços bem como maior 
segurança na gestão para todos - Compliance.

Compliance como 
Proteção: Descubra se a Corrupção 

Chegou ao seu Condomínio

Larissa Risério
Especialista em Compliance da OZAWA Advogados e 

Compliance Officer.

Nos casos de locação residencial, quem responde pelos 
pagamentos das despesas condominiais, o Condômino ou 

Locatário (Inquilino)?
Uma dúvida muito recorrente, especialmente aos síndicos, 

locadores e locatários, é se o proprietário que alugou sua unidade 
continua sendo o responsável pelo pagamento das despesas 
condominiais ou se tal encargo é repassado ao locatário (inquilino). 

A Lei 8.245/91 que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, 
prevê no artigo 23, inciso XII, que o locatário é obrigado a pagar as 
despesas ordinárias de condomínio, que são aquelas necessárias à 
administração e manutenção, como por exemplo: despesas com 
empregados do condomínio, consumo de água, gás, luz, limpeza, 
conservação, pintura das áreas comuns, entre outros. 

Entretanto, caso o inquilino não pague as despesas condominiais 
previstas na Lei de Locações ou no contrato de locação, será o 
condômino (proprietário), que responderá, podendo ser acionado 
judicialmente para pagar a dívida, inclusive, o próprio imóvel servirá 
como garantia de pagamento.

É importante esclarecer que perante o condomínio, quem 
responde pelas despesas condominiais é o proprietário do imóvel 
(condômino), que poderá ingressar com ação de regresso em 
face do seu locatário, caso seja obrigado a quitar despesas 
condominiais que seriam dele. 

Assim, o recomendado é que o condômino (proprietário) se 
mantenha com o encargo de efetuar esses pagamentos, pois caso 
delegue essa obrigação ao locatário e haja inadimplência, poderá 

responder judicialmente, podendo até 
perder sua unidade.

Quem Responde pelos Pagamentos 
das Despesas Condominiais, o 

Condômino ou o Inquilino?

Dra. Bruna de Moraes Santos
OAB/SC 39.436

(47) 99669 .0205
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Síndicos, Arquitetos e Condôminos envolvidos em processos de 
obras e reformas contam com um novo “Manual de Condomínios” 

criado por um grupo de Trabalho de Interiores (GTI) da   Associação 
Brasileira de Escritórios de Arquitetura AsBEA/SC.  O Manual tem o 
objetivo de esclarecer e orientá-los na elaboração de projetos, em 
sua aprovação e em sua execução de obras ou reformas, nas unidades 
privativas e nas áreas comuns dos condomínios. Dentre os assuntos 
abordados no manual estão: sistemas de gestão de reformas; realização 
de reformas; ampliação de áreas; tratamento de fachadas; iluminação; 
programa de resíduos sólidos; normas relacionadas dentre outros. 

Segundo a Arquiteta e Urbanista Maria Aparecida Cury Figueiredo, 
“como resultado deste manual está a valorização do profissional de arquite-
tura, habilitado para o desenvolvimento dos processos de obras e reformas”.  
A versão digital do manual  está disponível no site www.asbeasc.org.br. 

Em reformas de unidades privativas cabe ao condômino a aprova-
ção pelos órgãos competentes, entregando o projeto ao condomínio. 
No caso de se tratar de reformas em áreas comuns, cabe ao condomí-
nio este papel. Preliminarmente à realização da reforma, deve ser enca-
minhado por profissional habilitado ao responsável legal da edificação 
(síndico ou conselho), em comunicado formal, o conjunto documental 
(Plano de Reformas). E deve atender às legislações vigentes, em todas 
as escalas.  No caso de fechamento de sacadas, adequação de equipa-
mentos de ar condicionado e padronização das fachadas, tudo deve 

estar de acordo com 
o projeto arquite-
tônico previamente 
entregue e aprovado 
pelo arquiteto e/ou 
profissional autor do 
projeto.

AsBEA/SC Lança Manual com Orientações 

de Processos de Obras e 
Reformas para Condomínios

Arquitetos representantes dos escritórios de arquitetura associados a 

AsBEASC/GTI. 

Atualmente estamos enfrentando um período bastante difícil 
na economia brasileira, e se sua empresa ainda possui alguma 

dificuldade para gerenciar os gastos, é possível que a margem de lucro 
diminua e com isso a empresa poderá perder a sua eficiência.  Para que 
num período de crise a empresa continue a crescer é necessário efetuar a 
redução de alguns custos que influenciam diretamente no fluxo de caixa.

O primeiro passo é aplicar na empresa um controle de gestão moderno 
e eficiente. Faça um diagnóstico e levantamento de todos os custos, pois 
muitos empresários simplesmente começam a reduzir custos sem critério 
algum e acabam eliminando despesas que são necessárias para a sobrevivên-
cia da empresa. Realize reuniões mensais entre gestores e financeiro para 
verificar realmente se a redução de custos está surtindo efeito, ou até se foi 
identificado algum outro gasto supérfluo que possa ser cortado.

Envolva sua equipe na redução de custos, substitua os copos descar-
táveis por canecas individuais. Além de uma economia, todos estarão aju-
dando o planeta. A comunicação interna, por exemplo, pode ser efetuada 
através de documentos digitais, o que reduzirá os gastos com papéis, e 
todos estarão agindo de forma sustentáveis. Os gastos com horas extras 
também podem ser substituídos pelo famoso banco de horas. Negocie 
as tarifas bancárias e pendências financeiras com fornecedores. As tarifas 
bancárias podem representar 1% do faturamento da empresa e, portanto,  
influenciam diretamente no fluxo de caixa. Analise o faturamento nos úl-
timos dois anos e identifique qual o período que existe queda nas vendas 
e tente efetuar um planejamento para que isso não ocorra, por exemplo 
uma promoção especial para produtos em estoque que não tenham giro.

Seguindo esses passos você conseguirá man-
ter um controle de gestão adequado para a sua 
empresa, além de conseguir identificar os erros 
e corrigi-los e ainda efetuar estratégias de cresci-
mento para o seu negócio.

Reduzindo Custos que Comprometem o 

Fluxo de Caixa

Willian Brockweld
Consultor Financeiro na Brockweld Assessoria Financeira

47 99649.0280 | contato@brocweldconsultoria.com.br
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Muitos condomínios estão adotando as redes sociais como uma 
alternativa de comunicação entre o síndico e os condôminos, 

tendo em vista que muitos assuntos podem ser resolvidos sem o 
constante contato face a face entre ambos.  Mas como tudo que é 
demais pode ser prejudicial, listamos os benefícios e problemas do uso 
das redes nos condomínios. 

Benefícios em usar as redes sociais no condomínio:
O síndico poderá dar respostas mais rápidas aos moradores, bem 

como avisar sobre problemas ou soluções referentes ao condomínio. 
O quadro de avisos do prédio se torna virtual, atingindo até 

mesmo os que estão viajando. 
A comunicação se torna mais barata e o retorno é mais rápido.
O síndico consegue saber mais rapidamente sobre problemas 

estruturais.
Votações são mais ágeis e ficam registradas com mais facilidade. 
O agendamento de reuniões é facilitado. 
A reserva de equipamentos ou espaços como salão de festas 

podem ser feitas pelas redes.    
A segurança do condomínio ganha a ajuda dos moradores que 

podem contribuir com informações sobre suspeitos.
Os vizinhos podem interagir anunciando venda de produtos, 

pedindo algo emprestado, solicitando dicas de serviços ou até mesmo 
sobre assuntos do próprio condomínio. 

Problemas no uso das redes no condomínio: 
As redes podem ser criadas por moradores usando o nome do 

condomínio sem aviso prévio. Para isso o síndico deve impor limites e 
critérios.

Excesso no fluxo de informações que devem ser vistas diariamente 
e respondida principalmente pelo síndico. 

O que é para ser um facilitador pode tornar-se um meio de 
discussões, acusações e de comentários mal interpretados entre os 
condôminos e até mesmo o síndico.

Não é sempre que o síndico poderá tomar decisões com base nas 
conversas em redes sociais, bem como enviar boletos por exemplo.

Facebook e WhatsApp são 
Ferramentas para Condomínios? 

Nem sempre é possível levar seu pet junto nas férias, aí vem a 
preocupação: quem vai cuidar dele enquanto você viaja? 

Hoje em dia, quase não existe mais a política da boa vizinhança, 
quando seu vizinho ou um parente se compromete em ir todos os dias 
até sua residência para alimentar o animalzinho. As pessoas tem seus 
próprios afazeres e não é de bom senso comprometer o tempo de 
terceiros para cuidar do seu pet.

Para isso os hoteizinhos para cães e os serviços de pet-sitter 
(atendimento residencial) são uma ótima opção para garantir 
tranquilidade para você e o seu pet.

No hotelzinho, os cães terão a possibilidade de se divertir, interagir 
e socializar com outros pets enquanto a família viaja.

Já para os gatinhos, que preferem ficar em casa, e também alguns 
cães, por motivos específicos, o Atendimento Residencial pode ser a 
melhor opção de cuidados.

Não esqueça de pesquisar com antecedência as regras de 
atendimento e de hospedagem do hotelzinho escolhido, como vacinas 
exigidas, castração obrigatória e adaptação prévia. Também é muito 
importante se programar para garantir uma vaga para o seu pet nas 
datas mais concorridas das festas de fim de ano. Elas costumam 
esgotar rapidamente!

Pet-Passeio: Atendimento Residencial.
Casa Pet: Creche e Hospedagem para cães de pequeno porte.
Espaço com jardim especialmente preparado para receber o seu 

cãozinho, onde ficam soltos em meio à natureza e dormem livres em 
ambientes confortáveis, sem baias ou gaiolas. Tudo para garantir o 
bem-estar do seu animalzinho de estimação!

Boa viagem e boas férias!

Férias Chegando! O que Fazer com 

Seu Animalzinho de 
Estimação?

Pet-Passeio
Facebook: Pet-Passeio

Instagram: @petpasseiooficial

WhatsApp: 47 9 9934-2416
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