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Editorial
A evolução da profissão do Síndico
Nesta edição o leitor entrará no mundo da sindicância profissional,
ficando por dentro da revolução e do aquecimento que está ocorrendo
em todo o país com o setor condominial. Nunca se falou tanto da
qualificação e preparação do síndico para atender as demandas
dos condomínios que vão desde a gestão administrativa, legislação,
tecnologia, segurança, processos e comportamento humano.
A nova era da profissão chegou e com ela novos cursos, eventos,
produtos, aplicativos, um universo com novas tecnologias que o
síndico precisa se atualizar, para acompanhar essa transformação.
Sabe por que? Porque a cultura e o cenário mudaram. Os síndicos
profissionais estão tendo espaço nas administradoras e assembleias,
e os condôminos sabem que uma boa gestão reflete na valorização
do seu imóvel. A troca de experiências também está movimentando
o setor através de grupos de whatsapp de síndicos em todo o país,
que fazem a integração dos membros com técnicos, especialistas e
prestadores de serviços.
Nossa equipe também está antenada na era digital, lançamos o
portal: www.condomeeting.com.br e estamos representando o estado
de SC no CONDTV - O maior Canal Condominial Brasileiro.
Marcia Rodrigues

Mirian Rodrigues

Jornalista Responsável
DRT-PR 015154

Arquiteta e Apresentadora
CAU-A-46037-0
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Revolucionou
o Segmento Condominial Brasileiro

Conheça a Trajetória do Profissional que

U

ma das grandes transformações ocorridas no segmento
condominial brasileiro na última década foi o surgimento e
consolidação da atividade de síndico profissional. Para que essa
atividade, hoje exercida por milhares de pessoas no país, se tornasse
realidade, uma pessoa foi protagonista: Ricardo Karpat. Há exatos dez
anos, Ricardo visionariamente
levantou a bandeira da
profissionalização dessa função.
Com olhar permanentemente
atento ao desenvolvimento do
segmento condominial nacional,
enxergou uma nova vertente,
num tempo em que os holofotes
estavam focados na construção
civil, quando a valorização
imobiliária acontecia diretamente
relacionada aos lançamentos de
Ricardo com 1 ano e meio no escritório do pai.
novos condomínios.
A 1ª Revolução Condominial
Justamente nessa época, mais precisamente em 2010, Ricardo
Karpat, então com 28 anos e grande espírito empreendedor, abriu
a Gábor RH, empresa de Recursos Humanos dedicada ao segmento
condominial, e lançou o primeiro curso de Síndico Profissional do
país.
A novidade foi vista com resistência e até desacreditada por
grande parte do segmento. Contudo, a desconfiança rapidamente
mostrou-se apenas uma miopia de uma parte dos que vivenciam
o setor. O curso logo ganhou força e se consolidou no mercado,
colecionando números importantes. Por ele, milhares de interessados
passaram. Mais de 5.000 síndicos foram formados presencialmente
em nove cidades brasileiras.
Conhecer bem o universo condominial fez toda a diferença para
o sucesso alcançado com o curso e com sua empresa. De família

tradicional no segmento, Ricardo gosta de dizer que “praticamente
nasceu em uma assembleia de condomínios e trabalha efetivamente
com administração de condomínios desde seus 17 anos”.
A vez do síndico profissional
A visão de mercado que Ricardo Karpat teve em 2010 mostrou-se
certeira. O síndico profissional tornou-se uma realidade no segmento
condominial. Somente em São Paulo, estima-se que existam mais de
8 mil condomínios sendo administrados por esse tipo de profissional.
Muitas edificações, inclusive, colocam como exigência não só a
contratação de síndico profissional, como também que este tenha
curso de formação.
Apesar de atualmente haver diversos cursos de síndico
profissional em todo o Brasil, o curso da Gábor RH é líder nacional e
reconhecido pela sua excelência de qualidade. Hoje, pode-se dizer que
a cultura de ter esse tipo de profissional, que parecia impossível anos
atrás, está consolidada.
A 2ª Revolução Condominial: criando uma nova era
Como acontece em todo tipo de segmento, o crescimento da
demanda por síndicos profissionais também fez ampliar o número
de empreendedores e empresas aventureiras, que se lançaram como
especialistas nessa formação.
Preocupado em manter o alto nível de preparo profissional e em
tentar coibir esses aventureiros, Ricardo Karpat promoveu mais uma
revolução, trazendo ao mercado mais uma Inovação:
O Certificado Síndico 5 Estrelas. Validada pela Fundação Vanzolini,
principal certificadora do Brasil, gerida por professores da USP
(Universidade de São Paulo).
A Certificação permite aos condomínios contratantes, terem a
certeza de que o Síndico Profissional contratado tem capacidade e
conhecimento para exercer a função, uma vez que para conquistálo o candidato deve apresentar certidões negativas e realizar um
rigoroso teste de proficiência. Mais uma vez as pedras foram jogadas
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e a concorrência desleal usou de diversos artifícios para tentar inibir
o surgimento de algo tão valioso. “Para mim, o mais repudiante foi
ter que lidar com fake news, algo que nunca imaginei”, diz Karpat.
Experiente, ele novamente superou os obstáculos, criando algo ainda
mais inovador e transformador para o segmento condominial.
O sucesso da certificação pode ser medido com seus alunos
pioneiros. Os primeiros Síndicos 5 Estrelas Certificados já colhem
seus frutos, com o crescimento de suas carteiras de clientes em
média 65% em apenas 10 meses. “O que falar da Certificação Síndico
5 Estrelas? Ter a principal diferenciação do segmento condominial é
algo extraordinário, recebemos constantemente solicitações de novos
orçamentos e quando estamos em uma assembleia de eleição, desde
então, sempre fomos escolhidos”, destaca Rogerio Tassitani, Síndico
Profissional Certificado.
A Voz dos Síndicos
Além de todo esse trabalho através da Gábor RH e do Certificado
Síndico 5 Estrelas, Ricardo Karpat, literalmente, deu voz aos síndicos
profissionais. Na rádio CBN, uma das principais emissoras de notícias
do país, tem uma coluna chamada “A Voz dos Síndicos”, onde destaca
os diferenciais do exercício dessa atividade. Mais recentemente,
em dezembro de 2019, Karpat mais uma vez deu voz aos síndicos,
quando representou a categoria profissional durante sessão solene no
Senado Federal em
homenagem ao Dia do
Síndico.
Na ocasião,
em discurso no
púlpito, trouxe aos
parlamentares o tamanho do segmento,
mostrando que o
surgimento da profissão de síndico de
maneira direta pode
trazer em torno de
300 mil empregos e,
de maneira indireta,
entre 800 mil e 900
Ricardo Karpat na sessão Especial do Dia do Síndico no Senado
mil empregos, o que
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Rogério Tassitani –Síndico 5 Estrelas

representa uma relevante contribuição para a economia nacional. Foi
mais um momento marcante nessa trajetória dedicada à transformação e qualificação da gestão condominial brasileira.
Representatividade e Ambição
Mesmo depois do sucesso alcançado, Ricardo Karpat mantém-se
motivado e totalmente dedicado na divulgação, qualificação e crescimento da profissionalização do síndico.
Para os próximos anos, Ricardo Karpat tem como ambição ampliar
a representatividade da Gábor RH no país. “Neste ano, já estaremos
presentes em 12 cidades, sempre com o objetivo de fincarmos a bandeira
da profissionalização do Síndico, oferecendo cursos de excelente
qualidade. Há um enorme mercado para isso e precisamos ocupar de
modo a reduzir ou eliminar um grave problema que temos hoje nesse
setor: a existência de cursos de baixíssima qualidade, que não preparam
os profissionais para lidarem com os desafios existentes nessa profissão.”
Sobre a Certificação Síndico 5 Estrelas, Ricardo é ainda mais
ousado: “atualmente, muitos condomínios contratam exclusivamente,
através de nossa plataforma, os Síndicos Certificados.
Nosso objetivo é que, no máximo em 18 meses, os condomínios
das principais cidades brasileiras contratem exclusivamente síndicos que
comprovaram sua capacidade e conhecimento para exercer a função”.

1ª Turma do Módulo I – Balneário Camboriú. No Brasil são mais de 130 turma formadas.

Revolta transformada em ação
“Por anos vi e me indignei com o que acontecia no setor
condominial e minha motivação sempre foi buscar sua transformação
e profissionalismo”, ressalta Ricardo. Ele explica que em muitos casos
onde o síndico não domina o exercício da própria atividade, a cadeia é
corrompida, o que envolve valores combinados entre administradoras
ou funcionários e prestadores de serviços em geral.
“Infelizmente, embora em pequeno número, também existem
síndicos corruptos,
que roubam seus
condomínios por
meio da supervalorização de valores”,
alerta o empresário.
Para Karpat, “essa
corrupção é reduzida
no universo do síndico profissional, uma
vez que qualquer
ocorrência pode eliminá-lo da profissão,
sem que ele consiga
outro condomínio
para atuar.”
Pensando
no lado positivo,
Ricardo com seu pai Gabriel Karpat, referência
Ricardo ressalta
para os filhos na área condominial

No Congresso Gábor com os jornalistas Hermano Antônio Henning e Carlos Alberto Sardenberg

entre os resultados da atuação de um síndico profissional competente
a diminuição de gastos, a valorização do patrimônio e o aumento
de segurança e de comodidade. “As vantagens são para todos. De
um lado, os condôminos só têm a ganhar. Do outro, a economia é
aquecida com a geração de milhares de novos e bons empregos, com
a possibilidade de ótimos ganhos.”
Síndicos profissionais competentes e verdadeiramente
qualificados para a função, de fato, tornam-se muito bem sucedidos.
“A remuneração pode alcançar os R$ 30 mil mensais, já que o
mesmo profissional normalmente tem uma carteira de condomínios,
administrando-os simultaneamente”, descreve Karpat, feliz por
revolucionar um segmento que passou da inércia para a pujança
e que hoje oferece excelentes oportunidades para condomínios,
condôminos e trabalhadores.
Por onde acompanhar Ricardo Karpat
Canal Cond TV no Youtube, programa Condomínio em Pauta.
Rádio CBN Aracaju, coluna CBN a Voz dos Síndicos.
Rádio CBN Florianópolis do programa CBN Síndicos e Soluções.
Canal GáborRHTV no Youtube.
Facebook, Instagran e Linkedin: Ricardo Karpat.
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Você sabe o que significa um

Síndico 5 Estrelas?

A

exemplo de várias áreas que contam com certificações para
atestar a excelência dos profissionais no desempenho de
suas funções como gestores, o segmento condominial também
acredita neste recurso para assegurar que os síndicos profissionais
contratados tenham, de fato, competência, conhecimento e
preparo. Pensando nisso, o Certificado e Proficiência Síndico 5
Estrelas lançado no início de 2019 pela Gábor RH em parceria
com a Fundação Vanzolini, já aprovou em um ano, 72 síndicos
de diversos estados do país, que mensuraram seu conhecimento
através da Certificação, conquistando a diferenciação do segmento
condominial ao assumir novos condomínios.
Segundo o Síndico Profissional 5 Estrelas, Fabiano Schlichting, de
São Paulo, “assim como um CEO de uma empresa, o síndico precisa
ter conhecimentos importantes para uma boa gestão que vão
desde: o domínio da legislação condominial; gestão de segurança
e manutenções preventivas; gestão de custos e gastos; área do
direito condominial; projetos ligados a sustentabilidade e economia;
saber lidar com
os fornecedores
e colaboradores
e o mais
importante: saber
mediar conflitos
contribuindo para
o bom convívio
social entre os
moradores”.
O Condomínio
hoje é visto como
uma empresa que
demanda de cuidados especiais, e a certificação foi um direcional para
a profissão do síndico no mercado. Além disso o mercado está exigente
por isso as provas foram elaboradas e validadas por referências
nacionais do segmento condominial de diversas partes do país. “Para
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passar nesta prova foram muitas horas de
estudo, situações vivenciadas no dia a dia
do condomínio, em cursos e palestras”,
destacou Fabiano, lembrando que “essa
certificação dá respaldo à uma nova
situação que busca selecionar quem está
atuando no mercado condominial”.

Fabiano Schlichting – Síndico
Profissional 5 Estrelas

Qual é o impacto da transição de um síndico morador
para um síndico profissional?
Para o síndico Fabiano a principal dúvida hoje é quando você deixa
de ter um síndico orgânico para um síndico profissional. Como o
condomínio vai funcionar sem o síndico residindo no local? Precisamos
desmistificar isso mostrando os diferenciais, onde o síndico profissional
tem uma estrutura por trás dele com uma equipe de suporte com
capacidade para administrar as operações em conjunto. Por exemplo
se estiver pegando fogo num apartamento, chama-se o síndico ou os
bombeiros? Ou se der problema na bomba da caixa d’água chama o
técnico ou o síndico? Ter contratos amarrados de prestação de serviço
com plantão 24 horas é essencial para o pronto atendimento das
emergências e necessidades do condomínio.
Ser um síndico numa cidade como São Paulo com aproximadamente
12 milhões de pessoas, é um grande desafio. Conhecer bem a logística da
área em que pretende atuar e o perfil dos condomínios é fundamental.
“Não podemos equipará-los pois cada um tem as suas peculiaridades,
por exemplo: um vai ter demanda de segurança, outro o foco é o bemestar como no caso dos home clubes, além de outras necessidades. É
importante que o condômino participe das eleições de síndico, analise
as melhores opções, pois um condomínio mal administrado pode trazer
grandes prejuízos financeiros para o proprietário e desvalorizar o imóvel.
Pensando nisso a Empire Síndico Profissional está trazendo a expertise do
mercado condominial da capital paulista para O LITORAL CATARINENSE.
www.empiresindicoprofissional.com.br

ASBALC Cria Cartilha para Orientar Síndicos Sobre
a

A

Declaração de Regularidade
Sanitária de Edificações

Asbalc- Associação dos Síndicos de Balneário Camboriú elaborou
uma Cartilha que foi distribuída através das administradoras
de condomínios para seus síndicos, com o objetivo de elucidar as
dúvidas e questionamentos da categoria acerca da aplicação da Lei
4260/2019 alterada pela Lei 4337/2019, que institui a obrigatoriedade
da Declaração de Regularidade Sanitária de Edificações.
A Cartilha reforça que os síndicos têm prazo até 30 de junho de
2020 para protocolar o documento da Declaração junto a EMASA. O
descumprimento
deste prazo
acarretará aplicação
de multa no valor
equivalente a 1UFM
(uma Unidade Fiscal
Municipal) por
unidade autônoma
(apartamento e
sala comercial) da
edificação, limitada
a 10 UFM por edificação, renovável a cada 30 (trinta) dias, enquanto
perdurar a omissão (Art.2º §1º). A Declaração de Regularidade
Sanitária deve ser protocolada eletronicamente junto a EMASA (https://
emasa.1doc.com.br/atendimento) assinada, com firma reconhecida
ou através de certificação digital, pelo síndico, representante legal do
imóvel. A Declaração somente deverá ser assinada após a realização
de vistoria a ser realizada por pessoa habilitada, recomendando-se o
acompanhamento do síndico durante as vistorias.
Segundo o diretor-geral da Emasa, Douglas Costa Beber, “o ato
de elaboração e entrega desta cartilha demonstra que a participação
popular, unindo forças com o poder público faz com que as ações
tenham um resultado extremamente positivo. “O meio ambiente, além
de ser prioridade para o governo, também mostrou ser preocupação
dos síndicos de Balneário Camboriú, representados pela ASBALC”,
completa o diretor.

Para o Presidente da Asbalc, Carlos Spillere, “a Cartilha foi criada
com a intenção de orientar e esclarecer as principais dúvidas dos
síndicos e responsáveis por edificações, e para isto consultamos
especialistas e a própria EMASA,
de modo a garantir que os procedimentos sejam corretamente
adotados garantindo que os objetivos da Lei sejam alcançados”.
Com o prazo estendido até
30/06/2020, os síndicos tiveram a oportunidade de levar o assunto
as Assembleias, a grande maioria realizada nos meses de janeiro e
fevereiro, conscientizando os condôminos sobre a importância
e necessidade dos testes, bem como da solução dos problemas
identificados, sejam eles nas áreas comuns ou privativas, adequando
a edificação a legislação ambiental, contribuindo, desta forma, com
a despoluição de nossos rios e canais e, consequentemente com a
melhoria e preservação da balneabilidade de nossas praias.
Edifício no Pioneiros recebe o primeiro Certificado de
Regularidade Sanitária
O Edifício Residencial e Comercial Portal de Antares, no Bairro
Pioneiros, foi a primeira edificação apta a receber o Certificado de
Regularidade Sanitária, previsto na Lei Municipal Nº4260. Segundo a
síndica do prédio Jacira Putti Cecatto, “nós já havíamos protocolado o
documento antes da prorrogação do prazo, e foi emocionante receber
este Certificado, pois entendemos a importância de estar com as ligações
devidamente regulares e desta forma, contribuir com o meio ambiente”.
Para o prefeito Fabrício Oliveira, a participação das pessoas com
a autofiscalização é fundamental para a despoluição de rios e do mar.
“Essa lei não veio para penalizar, mas sim buscar o envolvimento de
todos para essa importante causa que, somada as ações do poder
público com as obras de saneamento e a fiscalização constante, vai
garantir a limpeza das nossas águas.
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Criança em Condomínio
é Alegria e ao Mesmo Tempo Pode Causar Dor de Cabeça

P

roblemas com crianças em condomínios não é nenhuma
novidade, mas é algo que, com boa vontade da administração e
a colaboração de cada condômino, o problema pode se transformar
numa agradável experiência para os pequenos. Toda criança gosta de
pular, brincar e se divertir. É normal e até mesmo sinal de saúde. Uma
roda de brincadeiras é bastante comum em condomínios onde vivem
muitas crianças. Toda hora é hora, e todo lugar é lugar para se sujar,
gritar e correr.
O síndico deve estar atento, é seu dever avisar e notificar os pais
ou responsáveis pela criança sobre o ocorrido. Se houver transtornos
impossíveis de serem solucionados por meio do diálogo e do bom
senso e o síndico não tomar as providências cabíveis, o condômino
que se sentir lesado pode procurar os seus direitos na justiça. É claro
que, onde diversas pessoas compartilham o mesmo espaço, pode
acabar gerando conflitos. Por isso, respeitar regras, impor limites,
também vale para os pequenos.
Sugestões para uma melhor convivência e diversão das
crianças sem incomodar a vizinhança:
•		 Defina horários e locais onde as crianças possam brincar sem que
atrapalhem os demais moradores. Se não existe no Regulamento
Interno deve ser estabelecido, mediante aprovação de Assembleia
para esta finalidade.
•		 Uma forma legal e divertida de conscientizar as crianças sobre seus
direitos e deveres enquanto moradores é a eleição de um síndico
mirim. Reserve um espaço na sua agenda e convoque uma eleição
com esse fim. A criança eleita terá contato com o trabalho diário do
síndico, e com certeza vai se sentir útil e inserida na gestão.
•		 Deixe as áreas de lazer como playgrounds e salão de jogos mais
atrativos. Isso ajuda a manter as crianças em um único espaço e a
controlar as suas atividades e horários.
Toda regra tem sua exceção!
A Lei 8.069/1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) garante

as crianças e adolescentes, todos os direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, assegurando todas as oportunidades e facilidades, a
fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual
e social, em condições de
liberdade e de dignidade; direitos
estes também previstos na
Constituição Federal. Não se pode
calar o choro de uma criança,
nem proibir de forma brusca que
outra corra dentro de casa, pois
seriam atos desumanos.
O bom senso deve
prevalecer, mas existem situações que são impossíveis de se evitar, tais
como, choros de bebês e crianças brincando.
Orientação
Acima de tudo é importante que os pais ou responsáveis sempre
orientem seus filhos a tomarem cuidado com as brincadeiras, a fim de
não atrapalhar os condôminos ou colocar em risco o patrimônio dos
vizinhos ou do condomínio.
Explique ao seu filho a importância de respeitar os funcionários
e demais condôminos, de não esquecer seus brinquedos em áreas
comuns e brincar sempre longe dos carros e de demais itens mais
frágeis, como plantas, janelas e portas de vidro.
As crianças precisam ter um limite de horário de “barulho e
bagunça” pré-determinados para evitar
incômodos com os vizinhos.
O limite de horário para fazer barulho
deve seguir a lei do silêncio, a partir das 22hs,
nada de brincadeiras barulhentas.

Mauren Gonçalves
Presidente da Assosíndicos RS.
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Portaria Remota – Da Teoria às Experiências
Práticas dos Condomínios que Souberam Implantar

H

á duas edições passadas na revista Só Aqui Condomínios
passamos a nos aprofundar no assunto Portaria Remota e
começamos pelo título provocador: “Quem tem medo da Portaria
Remota? ”. Ou seja, pelo mais óbvio que é o natural “medo da
mudança”. Assim iniciamos falando dos temores das pessoas,
moradores e visitantes, de enfrentarem dificuldades de adaptação às
tecnologias e novos processos de segurança do condomínio, ao migrar
da Portaria Presencial Tradicional para a Portaria Remota.
Mesmo na região
Sul onde esta vem sendo
cada vez mais adotada
e os casos de sucesso
proliferam, pouco se
tem compartilhado de
experiências e boas
práticas de Portaria
Remota. E menos ainda
diante da realidade
dos “protagonistas da
mudança”, aqueles que
se dedicaram a ouvir,
aprender, escolher certo,
planejar e implantar
a Portaria Remota com sucesso, conquistando mais segurança,
inteligência e economia para seus respectivos condomínios.
Prestados esclarecimentos iniciais com as informações
compartilhadas nas últimas duas edições da revista, passamos a
entrevistar e conhecer os casos de quem soube fazer, obteve resultado
e enfrenta o desafio subsequente de continuar evoluindo a Portaria
Remota na prática do dia-a-dia do Condomínio.
Segundo Marcos Fernandes, Diretor de Expansão Sul da Atende
Portaria, “o medo provocado por “más experiências” tende a ficar
no passado a partir da profissionalização do mercado e da crescente
capacidade de síndicos e administradoras em liderar essa importante

mudança”. Ainda segundo Marcos, “uma empresa profissional de
portaria remota deve atuar de ponta-a-ponta no gerenciamento
da mudança, entendendo as pessoas impactadas e criando alívios
inteligentes para que a mudança aconteça de forma planejada,
harmônica e sustentável”.
Com o objetivo de preservar a privacidade dos condomínios optamos por mencioná-los genericamente nas entrevistas focando nos
protagonistas da mudança, que voluntariamente concordaram em compartilhar conosco os seus desafios, decisões, sucessos e aprendizados.
Condomínio IMC – 35 apartamentos (Baln. Camboriú)
Completada a fase de transição para o serviço de Portaria Remota,
“estou convicto que fizemos uma excelente decisão. Vejo isso pela
grande aceitação e engajamento dos condôminos com esse novo jeito
de fazer portaria, e também pelo que ganhamos em controle e gestão
da Segurança versus nossos problemas que enfrentávamos no verão
passado com a entrada e saídas de desconhecidos, dificuldades de
conciliar a locação temporária, com conflitos da utilização de vagas
de garagem, manutenções emergenciais, acesso e utilização das
áreas comuns”. Além disso a implantação do aplicativo da Portaria
“trouxe muita agilidade e comodidade. Em recente revisão das lições
aprendidas pudemos reconhecer que experiência e compromisso
demonstrados pelo parceiro de Portaria Remota tem sido determinante
para o sucesso da mudança”, salientou o síndico Zolmir Zanella.
Condomínio ATB – 32 apartamentos (Baln. Camboriú)
Essa implantação teve características peculiares em especial
pelo papel diferenciado do Zunildo Maggio, zelador em horário
comercial, que através do serviço de Portaria Remota ficou liberado
da responsabilidade pelos controles de acesso do seu turno e passou
a ter tempo para cuidar de suas funções na zeladoria do condomínio.
“Isso sem falar dos ganhos em segurança onde tudo passa a ser melhor
registrado, controlado e monitorado”, complementa. Segundo Zunildo,
“a implantação ocorreu de forma tranquila, muito bem planejada,
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Zolmir Zanella – Síndico.

Zunildo Maggio e Patricia Ramos – Zelador e síndica

todos foram treinados antes e a Portaria Remota está operando
normalmente, sem problemas e estou tendo tempo para direcionar
melhor as entregas”. Para Luiz Claudino, da Comissão que implantou
a Portaria Remota, “é nítida a evolução no controle de visitantes e
veranistas em locação”.
Condomínio LEU – 30 apartamentos (Curitiba)
Para a síndica profissional Micheline Garcia, “no nosso Condomínio
a portaria remota trouxe um controle significativamente melhor em
pontos onde não existia nenhuma visibilidade do que de fato ocorria.
Com ela podemos sistematizar nossa cultura de segurança e ainda
trazer comodidade no período noturno, onde não se tinha a portaria
presencial tradicional. Tivemos também ganhos na organização
das entregas e apoio 24 horas e 7 dias por semana em casos de
emergência. Com a portaria vieram tecnologias e processos mais
inteligentes que facilitaram nossa gestão, em especial o aplicativo
com visibilidade das câmeras e chave virtual, entre outras facilidades
que implantamos. Com as novidades que foram apresentadas pelo
fornecedor do Serviço de Portaria Remota que foi selecionado,
conseguimos viabilizar o negócio e ainda resolver limitações técnicas
como o espaço limitado para clausura dos veículos. Nosso condomínio
foi o primeiro a implantar o Smart Gate Atende Portaria na cidade de
Curitiba”, finalizou Micheline.
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Joice Honório – Síndica Profissional (Itajaí)

Micheline Garcia – Síndica Profissional (Curitiba)

Condomínio YNS – 105 apartamentos recém entregues
(Itajaí)
Para a Síndica Profissional Joice Honório, “tenho acompanhado
as tendências do mercado condominial e há tempos estávamos
analisando as inúmeras vantagens e desafios da Portaria Remota sobre
a tradicional Portaria Presencial. Por se tratar de um condomínio
recém entregue, a questão de segurança e custos operacionais foram
ambas muito importantes, por isso fizemos vários estudos, orçamentos
e visitas até que pudéssemos decidir pela melhor opção. Optamos
por uma empresa que demonstrou disponibilidade para conhecer
profundamente nossos desafios, tivesse autonomia de decisão, mas
que ao mesmo tempo nos trouxesse um conjunto bem pensado e
relativamente simples de procedimentos de Segurança para cada
situação, e claro, alternativas tecnológicas comprovadas e sem amarras
com fornecedores. Além disso valorizamos as
inovações nos apresentadas, como o portão
inteligente que simplifica e agiliza a clausura
dos veículos, e algumas opções de automação
de controles no condomínio”.

Marcos Fernandes
Diretor de Expansão da Atende Portaria

Quem Não Planeja, Executa

M

eu aluno do curso de formação de síndico profissional, fez o
plano de contingência deve estar previsto inicialmente, a verificação
seguinte comentário no intervalo das aulas: “neste período
da presença de pessoa no interior dos elevadores e o apoio a unidade
das chuvas é uma loucura, cinco dos condomínios, nos quais exerço
residencial que possua equipamento de suporte a vida.
No condomínio horizontal a ronda perimetral deve ser intensificada
a sindicatura, não tem gerador e no meu município é normal ter falha
com uso de lanterna de potência adequada. Após as ações iniciais, de
no fornecimento de energia, daí e só faltar energia que meu celular
acordo com a característica do condomínio, deve estar previsto o concomeça a tocar e receber mensagens”.
tato com a concessionária para a comunicação da falha e a verificação
Na atividade de gestão de segurança a falha no fornecimento
da previsão de retorno. O registro no livro de ocorrências do horário do
de energia compromete o nível de segurança do condomínio, os
fato, do contato com a concessionária, do número do protocolo de atenequipamentos relacionados a atividade deixam de operar, portões
devem ser abertos manualmente com a exposição dos colaboradores e dimento e do horário de retorno são procedimentos complementares.
A simples ação de registro no livro de ocorrências gera um conjunto
condôminos, as câmeras deixam de registrar as imagens e os sensores
de informações que podem justificar, no futuro, o investimento na
são desativados. A falta de energia compromete também as atividades
aquisição do gerador a fim de diminuir as consequências da falha.
de rotina dos moradores. Como alerta, cabe frisar, o gerador também
Para o meu aluno as recomendações de gestão foram as
pode apresentar defeito e não funcionar nesta hora!
seguintes: elabore
A identificação dos procedimentos e
um plano de
contingências que devem ser executados
O objetivo é de evitar desvios na execução
contingência, treine
pelos colaboradores durante o dia, noite e no
das atividades essenciais e manter a
seus colaboradores
final de semana é o primeiro passo.
de forma prática para
O procedimento deve descrever de forma qualidade na execução da rotina.
atuar de acordo com
detalhada o script para ser executado pelos
o que foi previsto,
colaboradores do condomínio, com a previsão
aperfeiçoe o plano de acordo com o que foi observado na prática, faça
de quando acionar apoio (quem) e até o síndico. O objetivo é de evitar
um comunicado aos seus condôminos e divulgue por todos os meios
desvios na execução das atividades essenciais e manter a qualidade na
de comunicação disponíveis:
execução da rotina.
Na falha do fornecimento de energia entre em contato com a
O plano de contingência ou planejamento de riscos visa a
portaria para saber o horário de retorno. O
continuidade da operação no condomínio. Deve descrever as medidas
colaborador está treinado para lhe atender.
a serem tomadas pelos colaboradores, incluindo as atividades manuais,
com a finalidade de que as atividades vitais voltem a funcionar de
forma plena, ou em um nível aceitável, no mais curto espaço de tempo,
Wlauder Robson Gonçalves
evitando a interrupção demorada que possa gerar transtornos e a
Especialista em Gestão de Segurança em Condomínios;
prática de ação delituosa.
Apresentador do Programa Dicas de Segurança no Canal
No condomínio vertical a descrição de como verificar e religar o
CONDTV – Youtube;
gerador pode solucionar o problema. O uso de imagens e fluxograma
Coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
associados aos procedimentos facilita a atuação do colaborador. No
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Edifício Corporativo em Curitiba é o

1º do

Mundo a Gerar Toda a Água que Consome

O

edifício corporativo Eurobusiness, em Curitiba-PR, recebeu
em 2019 a certificação LEED Zero Water e foi reconhecido
pelo US Green Building Council (USGBC) como o 1º do mundo a se
tornar autossuficiente na geração da água que consome. Para obter
independência do abastecimento fornecido pela concessionária
pública, o prédio utiliza várias
fontes alternativas de água,
que incluem aproveitamento
de água da chuva, água
proveniente da condensação
do ar-condicionado, poço
artesiano e tratamento de
águas cinzas e negras.
Foto: Petinelli
Com 14 andares, o prédio
trata 100% de suas águas residuais (cinzas e negras), através de um
wetland (zona de raízes) localizado em seu telhado. As águas residuais
tratadas são posteriormente reutilizadas para descarga nos vasos
sanitários e o excedente é infiltrado no solo. Por isso, nenhum produto
químico é usado no processo de tratamento. Já a água potável utilizada
no edifício vem do poço artesiano instalado no local. Isso permite que
a água proveniente da rede pública sirva apenas como fonte de reserva.
O Eurobusiness foi projetado para usar apenas 55% da água
fornecida pela concessionária. Porém, o aprimoramento dos sistemas

alternativos – uma exigência para que obtivesse o selo LEED Zero
Water – fez com que a autonomia da edificação aumentasse ano a ano.
Em 2017-2018, a rede pública forneceu apenas 18% da água consumida
pela edificação; em 2018-2019, esse percentual caiu para 10%.
Tecnologia gera economia de 650 mil reais por ano ao
condomínio do Eurobusiness
Além do aproveitamento da água, o edifício tem 38 painéis
fotovoltaicos, que auxiliam na redução de consumo de energia da
rede elétrica convencional. A tecnologia adotada na construção do
Eurobusiness gera economia de 650 mil reais por ano ao condomínio,
que conta com 62 unidades comerciais, de 110 a 350 m². O aparato
não atende apenas edifícios corporativos, mas também está disponível
para empreendimentos residenciais, que têm um consumo de água
ainda mais elevado e geram mais águas cinzas, provenientes da
lavagem de roupas e banhos. Uma das inovações do Eurobusiness é o
armazenamento de água da chuva no telhado. Para liberar espaço na
garagem, o telhado foi transformado em uma piscina com capacidade
para receber lamina d´água com 11 centímetros de espessura.
US Green Building Council (USGBC)
Jornalista responsável: Altair Santos MTB 2330
Via Assessoria de Imprensa.
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Mais de 65% dos Condomínios da Região São

Associados do Sicredi

L

evantamento da instituição financeira revela um crescimento de
10% na carteira de condomínios no último ano.
Dois em cada três condomínios registrados na região escolheram
o Sicredi como instituição financeira. É o que demonstra um estudo
realizado pela Sicredi Vale Litoral SC, considerando os municípios de
Balneário Camboriú, Itapema, Camboriú, Itajaí, Bombinhas e Porto Belo. Ao
todo, são 4.385 condomínios registrados nestas seis cidades, e um total de
2.857 realizam suas movimentações financeiras na cooperativa de crédito.
De acordo com o gerente regional de desenvolvimento da Sicredi
Vale Litoral SC, Jofrei Munaro, em 2019 a carteira de condomínios
cresceu 10% em relação ao ano anterior, com a associação de 368
novos condomínios. “Os números vem crescendo rapidamente em
razão do cuidado que o Sicredi tem com o segmento, mantendo
um gerente especialista no
assunto nestas agências”,
revela Munaro.
Proposta do Sicredi
Segundo o assessor de
segmento de condomínios da
Sicredi Vale Litoral SC, Ervin
Paulo Skalee, os condomínios
associados no Sicredi
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possuem uma série de vantagens. “Nossa conta condomínios é isenta
da tarifa de manutenção, possui transferências gratuitas (inclusive
TED e DOC), tem boletos a partir de R$1,39, além de contar com um
gerente que entende gestão financeira do condomínio”, explica Skalee.
Como abrir uma conta?
Abaixo, descrevemos os documentos necessários para abrir uma
conta de condomínio na Sicredi Vale Litoral SC:
•		 Cartão CNPJ
•		 Convenção ou regime interno registrado
•		 Ata de eleição registrada
•		 Declaração de receita dos últimos 12 meses
•		 Documento de identificação do síndico com foto (RG e CPF ou CNH)
•		 Comprovante de residência do síndico (Água, luz ou telefone fixo
dos últimos 90 dias)
Sobre o Sicredi
O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida
com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das
regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos mais
de 4 milhões de associados, que exercem papel de donos do negócio.
Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados e no Distrito
Federal, com mais de 1.800 agências.

Mercado Condominial em
Crescente Expansão em Brusque

O

Mercado condominial em Brusque está em crescente expansão.
A cada ano surgem novos prédios, das mais diferentes formas.
A duplicação da rodovia SC-486 foi um dos fatores que contribuiram
muito para a ampliação da visão dos investidores da região em nossa
cidade. Atuo no nicho de administração condominial por mais de 20
anos e, cada vez mais, pude perceber a verticalização da cidade. São os
mais variados tipos de condomínio, inclusive, os de estilo “home club”.
Os atrativos de deleite, como as áreas comuns de lazer (espaço
gourmet, quiosque, sala de jogos, cinema, espaço kids, salão de festas,
quadras e piscinas) têm sido bastante procurados pelos promitentes
condôminos. Brusque têm condomínios e prédios para todos os gostos
e perfis. Desde os menores, de 06 unidades, aos maiores, com até 300
unidades. Até mesmo condomínios horizontais.
Mas não foi somente isso que mudou no mercado imobiliário da
cidade, quanto ao segmento condominial. Há uma crescente busca por
síndicos profissionais, visível em cada assembleia que realizamos. Fato
este devido principalmente pelo perfil dos condôminos de hoje. A gama
de informações disponíveis de forma acessível e gratuita, bem como a
propagação das normas e direitos consumeristas contribuiu muito na
mudança do perfil dos moradores de condomínio em Brusque.
Mais que isso. O crescimento econômico e estrutural da cidade
também trouxe reflexos para o atual cenário da população brusquense.
Hoje, a cidade possui uma população bastante diversificada, devido a

volumosa migração de pessoas das
mais diversas regiões e estados do
país. São famílias dos mais variados
hábitos, crenças, sotaques e
costumes. Interessante e rico para
a nossa cultura local. Situação
que sempre acompanhamos
Riverside Residence que terá 5 torres.
com muita cautela, visto que há
situações de famílias que nunca
habitaram prédio, que requer tempo para adaptação e conhecimento
de como funciona a vida em condomínio, quais são os direitos e limites
deste perante os demais vizinhos.
É pensando nisso que temos investido cada vez mais em cursos de
humanização pessoal, não só para a equipe da Empresa, como também aos
Síndicos (profissionais ou não). Entendemos que
é fundamental sabermos como lidar com os mais
diversos perfis que têm surgido em Brusque.
Assim, conflitos são minimizados e a vida, não só
a financeira e a patrimonial da coabitação, passa
a ser mais agradável, leve e saudável.
Fabiane Horst
Administradora e Contadora.
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equiparado
ao consumidor?

O condomínio pode ser

D

e acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC) existe
coletividade que haja intervindo na relação de consumo.
A decisão equipara plenamente condomínios a consumidor
o consumidor pessoa física ou jurídica destinatário final, e,
permitindo facilitação de acesso à justiça, a possibilidade de inversão
consumidor por equiparação, sendo a coletividade de pessoas, de uma
de ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) ao fornecedor que é quem
certa relação de consumo.
possui mais capacidade técnica e
Diante disso, o Superior Tribunal de
econômica, e a responsabilidade
Justiça entende que há possibilidade de
O STJ entende que há possibilidade
objetiva do fornecedor, salvo
relação de consumo entre o condomínio e
de relação de consumo entre o
quando profissional liberal.
fornecedores, pois no julgamento do Recurso
condomínio e fornecedores...
Ademais, pela decisão a lei
Especial nº 1560728 / MG (DJ 18/10/2016),
consumerista pode ser aplicada
o STJ se posicionou favorável em processo
aos condomínios nas relações com construtoras, incorporadoras, fordemandado por condomínio contra uma construtora. Para a 3ª Turma
necedores em geral, prestadores de serviços, como manutenção, redo STJ, disputas entre um condomínio e empresas podem caracteforma e assistência técnica de elevadores, segurança, e inclusive como
rizar relação de consumo, o que possibilita a aplicação do CDC para
usuários de serviços públicos, tais como energia elétrica, gás e água.
resolver o litígio. O Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino,
Entretanto, o CDC não se aplica às
entendeu que o conceito de consumidor previsto no CDC deve ser
relações estabelecidas entre condomínio
interpretado de forma ampla.
Para ele, o condomínio representa cada um dos proprietários,
e condômino, pois não há relação de
e detém legitimidade para defender os interesses comuns dos seus
consumo, aplicando-se a legislação comum,
condôminos, justamente por ser constituído da comunhão dos seus
especialmente o Código Civil e a Lei 4.591/64.
interesses e visar proteger esses proprietários. Assim, é aplicável o CDC
ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses
Morgana Schoenau
em que este atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente
Advogada e Consultora Condominial.
a construtora. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto
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Ambientes Influenciam
na Performance das Pessoas

V

ocê sabia que o ambiente físico impacta o nosso cérebro? Esse
temperatura, ventilação, paisagismo, acústica, cores, texturas e até
conhecimento é muito importante para os arquitetos, mas
mesmo sons e cheiros, indispensáveis para um projeto de qualidade.
Nos últimos anos, tenho visitado vários condomínios em Balneário
também para os síndicos. Somos agentes que contribuem com a
Camboriú que parecem faltar alma, ambientes vazios, ou mobiliados,
melhoria da qualidade de vida e de trabalho de muitas pessoas.
Nos últimos anos intensifiquei os estudos sobre comportamento hu- porém sem uso, mesmo inseridos na terceira cidade com o m2 mais
mano, que é um dos grandes decaro do Brasil. Será negligência? Falta de
safios do século, a tal inteligência
recurso financeiro? Não sabem o que fazer ou
...além
do
domínio
da
arte
e
da
emocional. Pensar com exatidão,
por onde começar?
técnica é imprescindível estudar
diferenciar problema de preocupaNós arquitetos e síndicos temos o desafio
ção, julgar menos, e essas foram
de visualizar o potencial de um edifício a
relações humanas....
algumas das ferramentas que colongo prazo, planejar, executar ambientes e
nheci através da Neurolíguistica e
edifícios mais humanos, eficientes e seguros.
Neurociência. Essas ciências ainda recentes que surgiram em 1970 e que É importante conhecer bem o cliente, no caso o edifício, identificar
de forma resumida consiste no estudo sobre o sistema nervoso e suas
seus valores, qual é sua a história, qual é o perfil dos moradores, o que
funcionalidades, além de estruturas, processos de desenvolvimento.
esperam para o futuro daquele edifício. Nessa
No campo da arquitetura, além do domínio da arte e da técnica é
parceria é possível atingir melhores resultados
imprescindível estudar relações humanas. Talvez você não tenha ouvido
de uma forma mais rápida e consciente. O
falar ainda, mas a Neuroarquitetura estuda o impacto que os espaços
objetivo é gerar conforto, saúde e conexão
construídos refletem no comportamento humano. Somos seres sociais
entre as pessoas através dos ambientes, sendo
e sensoriais e ao entrar em um ambiente o cérebro produz diferentes
fundamental para o seu desenvolvimento.
substâncias no nosso corpo. Podemos então alterar o humor, ter mais
Mirian Rodrigues
criatividade, colaboração, foco, discrição, disposição, de acordo com
Arquiteta e Urbanista.
o objetivo de cada ambiente. Aplicando recursos como luminosidade,
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Furto em Condomínios

U

m dos grandes problemas experimentados pelos condomínios e
pela administração condominial, principalmente durante a época
de verão, se refere ao crescimento considerável dos furtos ocorridos
nas áreas comuns. O mais conhecido, ocorre em sua grande maioria,
quando o condomínio tem a sua portaria/garagem arrombada, e o
delinquente furta os pertences deixados nas áreas comuns (bicicleta,
patinetes, pranchas, utensílios de praia, entre outros).
Com o aumento desses acontecimentos, surge a pergunta: quem
responde por esse prejuízo experimentado?
A jurisprudência consolidada envolvendo o furto nas áreas
comuns, dispõe que o condomínio só responderá por eventual
ressarcimento ao condômino afetado, caso haja expressa previsão na
convenção condominial de que o condomínio ressarcirá por furtos
ocorridos nas suas dependências.
Neste caso, o que vemos na prática, é que a grande maioria das
convenções condominiais (para não se falar a unanimidade) dispõe
exatamente o contrário, prevendo expressamente que o condomínio
não se responsabilizará por furtos ocorridos nas áreas comuns.
No entanto, cada caso merece ser analisado de forma particular,
pois existem brechas que podem ensejar em uma responsabilidade
ao condomínio, ainda que haja a previsão de não ressarcimento pelos
furtos ocorridos nas áreas comuns, como por exemplo, no caso da
contratação de seguro com cobertura garagista.
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Nessa situação em específico e dependendo do furto
experimentado na área comum (furto de uma motocicleta por
exemplo), o condomínio poderá ser responsabilizado, por ter assumido
essa responsabilidade de vigilância e guarda de veículos quando da
contratação do seguro e previsão na apólice, gerando assim um dever
de indenizar ao condômino afetado.
Além dessas situações, alguns casos poderão ser resolvidos na
própria esfera administrativa, sem a necessidade de intervenção
do Poder Judiciário, com a abertura do sinistro junto à seguradora
contratada pelo condomínio, que por vezes acaba cobrindo os danos
por conta da cobertura.
É importante que anualmente, quando da contratação do seguro,
seja realizada uma análise detalhada da apólice e suas coberturas,
bem como orientado a todos os condôminos quais são os casos em
que a seguradora fará o ressarcimento dos
danos constatados, os casos excludentes
de cobertura, a fim de evitar problemas e
despesas para o condomínio.

Eduardo José Boscato
Vice Presidente da Comissão de Direito Condominial;
Conselheiro Fiscal da ASBALC.

Síndico,

Você Está Preparado?

S

abemos que o perfil do síndico mudou devido as inovações do
Algumas das soft skills que o mercado irá demandar são:
setor imobiliário, as crescentes mudanças do mercado e até
capacidade assertiva de resolver conflitos, comunicação, liderança,
mesmo por maior conhecimento das responsabilidades que tal cargo
aprendizado contínuo, inteligência emocional, foco no cliente e
exige. Entretanto, hoje quero convidar a você a fazer a seguinte
aplicações de novas soluções. E veja bem, essas são praticamente
reflexão: As transformações e exigências
todas as habilidades necessárias para
do mercado formaram os síndicos que hoje
a consolidação do êxito no ambiente
...é quase impossível não
existem, mas será que todos os síndicos
condominial, e o mais legal é que essas
pensar
que
o
síndico
terá
estão preparados para os avanços que ainda
habilidades, somente a experiência humana
estão por vir?
pode desenvolver.
que se reinventar.
Com tantas novas tendências como
Acredito que a LIDERANÇA é a principal
a Gestão 4.0 e Sociedade 5.0, é quase
habilidade, pois para ser de fato um (a) líder,
impossível não pensar que o síndico terá que se reinventar. Os clientes
as demais habilidades citadas precisam ser amplamente desenvolvidas.
estão mudando, as expectativas estão crescendo e o mercado em
O líder é engrenagem principal e o condomínio só será inovador e
breve irá selecionar aqueles que possuem habilidades que nenhuma
as expectativas dos novos “condôminos” só serão atendidas se este
máquina pode substituir.
profissional estiver altamente preparado.
Ao se planejar para os avanços é imprecindível trabalhar duas
Reflita: o quanto você se preparou para
diretrizes: conhecimento e habilidade.
estar onde você está? e quanto ainda precisará
As chamadas hard skills, são as competências técnicas
se preparar para o futuro que está surgindo?
fundamentais para o desenvolvimento de um negócio, que aplicando
Letícia Duarte
aos condomínios, se trata do conhecimento multidisciplinar que o
Síndica Profissional e Instrutora de Curso na área
síndico precisa ter e que vai desde a legislação à manutenção. Porém,
condominial no SECOVI e na escola IMEP;
para que tal competência seja efetiva, é preciso também as soft skills,
Idealizadora do Entre Síndicos – Vivência Condominial.
que são as habilidades comportamentais.

“
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Novo Ano,

Novos Planos!

P

assado o início do ano, a maioria dos síndicos já passou pela
Assembleia Ordinária de seus condomínios. Depois de tanta
correria para apresentar as contas, relatório do que foi feito e
planejamento orçamentário, há uma sensação de alívio em passar
dessa etapa. Mas quem pensa que depois da assembleia dá para ficar
tranquilo, está enganado!
Normalmente a reunião anual de condôminos traz as diretrizes
do que deverá ser realizado no ano, tal como obras e manutenções
importantes. É o momento também em que os condôminos
aproveitam para fazer solicitações e dar sugestões.
A partir dessas informações o síndico pode enumerar todas as
solicitações. Pedidos simples, de baixo custo e que de fato geram
benefícios podem e devem ser atendidos o mais brevemente possível.
Assim, a lista de pendências vai diminuindo. Já os itens mais complexos
como obras e manutenções de maior custo vão demandar maior
análise de pesquisa de preço e planejamento financeiro.
Em algumas situações, após juntar todas as informações, ainda
há que se passar por outra assembleia ou reunião de conselho. Nesse
sentido, deve ser monitorado o tempo entre reunião e a execução do
projeto pretendido. Uma vez que estão definidas as obras e manutenções
que serão executadas, o síndico deve montar um plano de ação, que
deve contemplar contratação de prestadores, análise de contrato e
documentação, cronograma de obras e pagamentos, prazo de conclusão.
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Em caso de obras
nas fachadas ou em áreas
externas, o cronograma deve
ser elaborado levando em
conta as épocas do ano mais
favoráveis. Períodos chuvosos
ou úmidos devem ser
evitados no caso de pinturas,
aplicação de revestimentos,
impermeabilização de terraços, etc. Executar a obra no período
correto evitará atrasos, transtornos e desperdício de materiais.
Há que lembrar que depois de concluída a obra, ainda haverá
vistoria de entrega e possíveis reparos posteriores. A atenção com
o tempo é sempre importante e em nossa região é de praxe tentar
concluir tudo para o início da temporada.
Com um plano de ação bem elaborado,
não será difícil atingir os objetivos do ano e
deixar os condôminos satisfeitos.

Cristina Oliveira
Assessoria Contábil e Condominial;
Diretora Social da ASBALC.

Casal Lança Conceito de

Loja de

Conveniência em Condomínios

A

100% Automatizada

administradora Michele Tolotti Rafaeli e o advogado Rogério
Möller lançaram o que dizem ser um conceito inédito em Porto
Alegre. O SuperPocket é uma loja de conveniência 100% automatizada
e que abre 24h por dia nos condomínios. O casal investiu R$ 100 mil
para abrir a primeira unidade no condomínio onde moram, chamado
Canto dos Pássaros, no bairro Jardim Carvalho. A ideia é inaugurar mais
cinco unidades em outras regiões até o fim do ano.
“Aqui, há produtos do café da manhã até a janta”, diz Michele.
A operação tem 22m² e conta com cerca de 400 itens. Há fraldas,
carnes, queijos, congelados, cigarros, enfim, tudo que um minimercado
oferece. “Temos preços mais em conta que o supermercado ao
lado”, compara Rogério. Para funcionar no condomínio de cerca
de 700 moradores, os empreendedores tiveram a ideia aprovada
pelo conselho administrativo do local. O prédio cedeu parte do que
era o apartamento do zelador. Em contrapartida, uma parcela do
faturamento reverte para melhorias no residencial.
A SuperPocket tem parcerias com marcas do Rio Grande do Sul.
Entre elas, a Authoria Gourmet, de Lajeado, que produz saladas de
maionese que duram 30 dias. A expectativa da dupla era vender 30 produtos no dia de estreia. Foram 80 nas sete horas iniciais. “Sabíamos que
iríamos longe”, orgulha-se Michele. Por cerca de seis meses, eles pesquisaram o segmento e conversaram com pessoas ligadas à Associação
Gaúcha de Supermercados (Agas).

Praticidade do
pagamento automatizado, rapidez e comodidade são os adjetivos que os sócios
creditam ao sucesso
da SuperPocket.
Algumas vizinhas idosas, descrevem, chaFoto: Luiza Prado/JC
mam amigas de outras
regiões para conhecer a novidade. “Fazem uma excursão”, diverte-se
Rogério. Os dois entendem que uma operação da SuperPocket valoriza o
condomínio, que deve ter no mínimo 500 moradores para receber a loja.
A máquina que registra as vendas foi comprada de São Paulo,
enquanto o sistema operacional é desenvolvido em Santa Catarina.
Como não há funcionários, câmeras controlam o entra e sai. Mas
Michele e Rogério confiam na relação com os vizinhos. Afinal, estão
todos em casa. O insight para apostarem na proposta veio durante
um jantar com amigos em que faltou cerveja. A insegurança de sair à
rua para buscar a bebida trouxe à tona a necessidade de uma loja de
conveniência sem precisar abrir o portão.
Fonte: Jornal O Comércio
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A verticalização que Impulsiona o Mercado

Condominial de Itapema

É

fato que a cidade de Itapema vem ganhando destaque por ser
constantemente citada em rankings e pesquisas que apuram os
destinos turísticos mais visitados e/ou desejados, melhores cidades
para investir no ramo imobiliário, cidades que mais crescem em
Santa Catarina, etc. Estes indicadores reforçam o que podemos
constatar num simples passeio pelas ruas e avenidas: a impressionante
verticalização urbana que o município está vivenciando.
De acordo com o Sinduscon/Itapema, no período de 01/2018 a
03/2019 foram emitidos 256 novos alvarás de construção, totalizando
611.262,22m² de área autorizada para construção. Este dado nos
fornece a informação de que a cada 1,77 dias uma nova obra foi
aprovada pela municipalidade.Este cenário impulsiona o mercado
condominial, que já é bastante ativo, a uma nova tendência de
profissionais dinâmicos e habilitados para atuarem diretamente e
indiretamente
para atenderem a
crescente demanda
de serviços desses
condomínios.
Destaca-se
como um diferencial
das administradoras
de condomínios
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da cidade, a disponibilização do serviço de plantão 24 horas para
atendimento de emergências nos edifícios.
Mesmo que o edifício tenha um planejamento de ações e
manutenções preventivas, o mesmo está sempre exposto a ocorrência
de imprevistos e circunstâncias extraordinárias. E estes casos fortuitos
podem acontecer a qualquer momento do dia e da noite. Também
em feriados e finais de semana. Neste sentido, o serviço de plantão
oferecido objetiva concentrar os atendimentos de urgência e que não
podem esperar até o próximo dia útil, como por exemplo um portão
eletrônico que não funciona, um passageiro preso no elevador, falta de
gás, falta de água por problemas nos motores/boias, etc.
Como as administradoras já possuem uma lista de fornecedores e
prestadores de serviços para atenderem estas demandas, a solução dos
problemas emergenciais se torna muito mais ágil e eficiente. Desta forma,
o síndico e os moradores podem ficar tranquilos pois sempre têm uma retaguarda para a solução de situações de extrema vulnerabilidade e emergência. Com todas as peculiaridades da cidade, é importante destacar que
atividade condominial é promissora e as oportunidades existem, cabem
aos profissionais se capacitarem de forma adequada e os síndicos acompanharem com responsabilidade a satisfação dos serviços contratados.
Pablo Juliano Cordeiro Feldhaus
Formado em Contabilidade e Instrutor de Curso de Administração de Condomínios.

Governança Condominial e Alta
Performance Sem Auditoria Contábil é Possível?

S

ão 15 anos de dedicação ao segmento condominial e tenho
visto no último ano palavras como Auditoria, Governança, Alta
Performance, Compliance, ditas sem o devido contexto em eventos,
escritos e palestras do segmento condominial.
Como Contadora que sou por formação, muito tenho estudado
para propagar os conhecimentos contábeis e de auditoria aplicados
à condomínios, pelo qual falarei aqui da Auditoria Contábil, que
é parte dos controles internos da entidade, onde são almejados
objetivos como:
•		 Acompanhar as finanças e a contabilidade com a utilização
adequada dos recursos;
•		 Estruturar plano de riscos;
•		 Avaliar desempenhos com base em fraudes;
•		 Avaliar conformidade e/ou regularidade;
•		 Avaliar processos.
Além disto, é condição sinequanon que esta Auditoria seja
realizada por Auditores com proficiência na aplicação das normas e
melhores práticas e neste caso, os Auditores Contábeis só poderão
ser Bacharéis em Ciências Contábeis e caso a Auditoria não seja
contábil, não poderá alcançar os objetivos acima, portanto, um
outro tipo de Auditoria em Condomínios, teria qual efetividade,
quando tratar-se de análises como previsão orçamentária, recursos,
saldos, fraudes etc?
Governança Condominial
Um outro termo usado sem contexto atualmente é a Governança.
Segundo o IFAC – International Federation of Accountants,
a Governança, dentre outros conceitos, é um conjunto de
responsabilidades e práticas exercidas para se ter direção estratégica,
além de verificar se os recursos são utilizados de forma responsável.
Logo, eu pergunto a você, condômino, gestor, administradora,
quem será o profissional que poderá emitir um Relatório falando

sobre os recursos? O administrador? O Especialista em Gestão
Condominial sem um MBA em Gestão Condominial? Ou com outra
formação? Não, estes não poderão; somente um Contador poderá
ter esta atribuição, por isto a Governança, não deve estar separada
da Auditoria Contábil.
Compliance
Por fim, gostaria de ressaltar que o Compliance também vem
sendo propagado sem falar de suas fases e do canal de denúncia, o
que é equivocado, o Compliance deve ser instituído para que respostas
sejam dadas. Assim como não é salutar falar de Alta Performance,
sem que o Gestor tenha números robustos de equipes geridas,
com indicadores, com monitoramento (auditoria) e com análises de
desempenho comprovadas.
Outro ponto de fundamental importância é que a Auditoria
Contábil de Condomínios (mais conhecida como Auditoria de Prestação
de Contas), não tem similaridade de análises de uma Auditoria
Empresarial ou Auditoria de Gestão e que a falta de experiência
comprovada em Auditar Condomínios também deve ser levada em
consideração na hora de contratar um prestador de serviços.
Portanto, este artigo vem alertar que:
A Auditoria Contábil, o Compliance Condominial, a Governança
Condominial e a Alta Performance, envolvem o cuidado e a gestão do
dinheiro e do patrimônio de terceiros, além da segurança e vidas das
pessoas; logo é minimamente necessário aos
prestadores de serviços, terem ética, respeito
e as devidas formações acadêmicas.

Michele Lordêlo
Contadora; Trabalha há 15 anos com Auditorias para
Condomínios; Doutora em Educação; Conselheira do CRCBA e Palestrante Nacional.
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Manutenção Preventiva em

Sistemas de Incêndio

I

magine algumas situações em que, de uma hora para outra, podem
interferir diretamente na segurança do condomínio. Quedas de
energia inesperadas, falta de sinalização para orientação de rotas de
fuga, falha no sistema de alarme de emergência, podendo este não
acionar em caso de incêndios ou então ficar com a sirene acionada
sem necessidade.
Vazamentos de gás que podem vir a ocasionar explosões ou
intoxicação, vazamentos de água nos sistemas de hidrantes, e o
mais temido de todos, o início de um pequeno ou grande incêndio,
causando danos aos bens materiais e colocando em risco a vida dos
moradores, colaboradores e vizinhos do condomínio.
Como síndico responsável você estaria preparado para
enfrentar qualquer uma destas ocorrências? As consequências
de qualquer falha nestes sistemas geralmente causam muito
incômodo e dor de cabeça ao síndico, uma vez que, até que sejam
apuradas as falhas, as responsabilidades tanto civis como criminais
ficam por conta do sindico.
A Manutenção Preventiva pode vir a ser um diferencial para
que grandes ou pequenos incidentes sejam evitados. Equipamentos
e demais elementos que compõem um imóvel, podem apresentar
deterioração com o passar do tempo e exigem cuidados regulares,
ficando um prejuízo bem maior no caso das medidas preventivas não
serem tomadas evitando um dano irreversível ao equipamento.
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Economia de custos
Manutenção preventiva equivale a menos de 50% cobrado em
relação ao valor de um conserto ou troca por equipamento novo.
Redução de riscos
Realizar vistorias periódicas, testes em elevadores, manutenção do
sistema de combate a incêndio, instalações hidráulicas e elétricas ajuda a
evitar diversos tipos de acidentes envolvendo danos materiais e põem em
risco a vida humana em caso de falhas. Um dos atributos mais importantes
para quem opta por morar em um condomínio é a segurança.
Valorização do imóvel
Um imóvel bem cuidado, e com os sistemas de segurança
funcionando e em dia, atrai melhores investidores e também
moradores, e com certeza estes também irão colaborar mantendo suas
obrigações em dia junto ao condomínio.
Ao procurar profissionais na área, é sempre
importante saber mais sobre a empresa, se ela
possui local fixo, credenciamentos e alvarás
assim como engenheiros que possam assinar
os laudos e emitir a ART.
Rose Guerreiro
Gerente Comercial com mais de 15 anos no mercado
de Prevenção Contra Incêndios.

Iluminação do
Seu Condomínio?

Como Está a

O

iluminador das obras de Oscar Niemeyer, Peter Gasper, utilizava
muito a frase: “A luz não tem ouvido”. Isto porque quando
pensamos que para explicar a luz precisamos mostrar, apresentar a luz
num cenário. Em um projeto luminotécnico não basta colocar a luz, o
Iluminador calcula a quantidade de luz necessária para cada ambiente,
cria cenário. Um erro recorrente nos condomínios é que o síndico se
preocupa somente em trocar uma lâmpada pela outra, e não tem ideia
que lâmpadas de igual aparência podem iluminar com mais ou menos
intensidade, isso se deve ao fluxo luminoso de cada fabricante, e os
locais de onde estão instaladas podem ser equivocados.
Para a arquiteta Gabriela Radaelli a iluminação traz o bem-estar,
ajuda a relaxar, trabalhar e ter foco no que está fazendo. Um exemplo
é o ponto de luz na cozinha, geralmente é central, porém trabalhamos
debruçados em uma bancada, a luz fica atrás, criando uma sombra.
O setor da iluminação está em crescente ascensão, a cada três
meses surgem tecnologias novas, com diversos formatos, automação
já incorporada às luminárias reproduzindo a luz do sol, música, internet,
ideais por exemplo para salões de festas, onde a festa começa com
um fluxo de luz, tem um pico e diminui de acordo com a hora, avisando
que a festa está acabando, perceba que, com pouca luz, o tom de voz
vai diminuindo e a festa acabando.
Usando luminárias corretas é possível diminuir custos. Tivemos um
exemplo de uma casa com 150 pontos de luz e depois da readequação
passou para 50 pontos e continuou super iluminada e com a conta de
luz reduzida.
Iluminação de jardim pinta paredes, você já se deparou com um
prédio refletindo a cor verde? Isto acontece porque a fonte de luz do
jardim foi colocada no local errado, lembre-se a beleza das coisas estão
nos detalhes e a luz, quando usada corretamente, passa despercebida,
valoriza e embeleza.
Com relação a troca de luminárias com placas de LED, devem ser
substituídas por novas, pois tem baixo custo, e também porque são
96 % recicláveis, sem falar que podem durar até 8 anos. No caso dos
condomínios mais antigos onde há fios rígidos, mal dimensionados,

Foto: @michelcorrea.fotografia Apoio: @adamseadams

com lâmpadas que gastam excessivamente, é necessário fazer o
retrofit elétrico, atualizando a fiação para evitar a sobrecarga, gerando
maior economia. A fiação de iluminação é substituída por fios de 0,75
a 1,5 mm e com essa readequação o condomínio utilizará luminárias
tecnologicamente mais eficientes.
Pensando em Hall de Entrada: É ambiente de passagem, certo?
As pessoas não sentam e leem um livro, então optar por uma iluminação cênica vai causar um impacto maior. Já nas garagens o objetivo
é iluminar, gastar pouco e diminuir a manutenção. Gerar economia
permanente para o condomínio é o objetivo do retrofit na iluminação,
investir nela vai refletir no bolso dos moradores por um longo período.
Ao fazer o retrofit da iluminação, entregamos um caderno ao
síndico ou zelador, apontando as luminárias de cada ambiente, com a
especificação técnica, facilitando substituições
futuras. Outra dica importante sempre
contratar eletricistas especializados nas novas
tecnologias.
E você síndico, qual a sua dúvida sobre a
iluminação do seu condomínio?
Gabriela Radaelli
Arquiteta.
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Piscinas em Condomínio
e os Riscos Ocultos

O

síndico é figura essencial ao funcionamento do
condomínio, e a partir do momento da sua eleição,
assume responsabilidades legais pela gestão do empreendimento.
Responsabilidades essas que implicam também no cuidado e
manutenção das piscinas e áreas periféricas. Infelizmente a taxa de
morte por afogamento no Brasil está entre as maiores do mundo e o
condomínio faz parte dessa triste estatística.
Para se ter uma ideia, segundo levantamento da SOBRASA
(Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático) essa é a segunda causa
de morte externa em crianças de 1 a 4 anos. Além disso, é a terceira
causa de morte na faixa de 5 a 14 anos e a quarta entre 15 e 19 anos.
O índice de mortalidade em piscinas é muito grande e pode ser
minimizado com medidas previstas na ABNT 10.339, dentre outras
medidas simples, como por exemplo, o isolamento da área da piscina
com gradil ou cerca. E ainda, em condomínios clube, em horários de
pico ou férias, com a contratação de salva vidas.
As NBR’s devem ser cumpridas à risca para segurança de
todos e, também para que o condomínio e o síndico se eximam de
responsabilidades em caso de acidentes ou demais ocorrências. Além
disso, há municípios, como o de Porto Alegre, que desde 2011 possui
lei no sentido de trazer mais proteções aos usuários de piscinas,
assim como temos também, em âmbito Federal, um Projeto de Lei
nº 1.162/07 no mesmo sentido. E em Santa Catarina também já está
em vigor esta exigência de alguns itens de segurança, de acordo com
a Lei n. 16.768/2015, que foi regulamentada pelo Decreto n. 1.412,
de dezembro de 2017. Entre as principais exigências estão o uso de
tampas antiaprisionamento que evitam o aprisionamento dos usuários
(pelos pés e braços), assim como a utilização de algum equipamento
ou acessório nos ralos. O poder de sucção das bombas é um dos
grandes fatores de acidentes em piscinas.
Os sistemas de sucção devem ser executados de forma a
proporcionar segurança ao usuário. Para tanto, deve ser executado
para atender um dos seguintes requisitos:
1. Montar o sistema de sucção com no mínimo dois drenos de
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fundo equipados com grelha antiaprisionamento, interligados
entre si, distantes no mínimo de 1,5m de centro a centro,
equilibrados hidraulicamente;
2. Dimensionar a capacitação de água pela superfície por meio de
coadeira (skimmer) ou canaletas, com vazão adequada para a
sucção da bomba instalada. Em tanque onde a sucção for feita
somente pela coadeira, dimensionar no mínimo duas coadeiras
para que não ocorra risco de aprisionamento nele;
3. Montar o sistema de sucção com um dreno de fundo equipado
com grelha antiaprisionamento instalada com tanque intermediário
de sucção indireta;
4. Montar o sistema de sucção com um dreno de fundo, contanto
que seja com grelha antiaprisionamento não bloqueável;
O sistema de sucção para as piscinas já existentes, deverão ter o
sistema de sucção do ralo de fundo com tampa antiaprisionamento
interligado ao skimmer.
A norma ainda traz obrigatoriedades quanto o piso antiderrapante,
escada com corrimão e equipamentos de segurança que devem ficar
disponíveis no local, tais como: caixa de primeiros socorros, boia e
prancha de salvamento, entre outros.
O síndico precisa se adequar a norma da ABNT, bem como
isolar a área da piscina, piso anti-escorregamento, manter
equipamento de salvamento, criar normas no Regimento Interno a
fim de impedir o consumo de bebida alcoólica no local, bem como
menores desacompanhados, entre outras soluções que devem levar
em conta as características de cada local.

Dr. Rodrigo Karpat
Advogado Especialista na Área Condominial; Palestrante
Nacional e Sócio Fundador do escritório Karpat Sociedade
de Advogados.

Confraria das Síndicas
Reúne Mulheres da Área Condominial

A

Confraria das Síndicas foi criada por Jacqueline Jerônimo natural
de Florianópolis, mãe, estudante de administração, formada
em administração de condomínios e síndica profissional, trabalha
há 16 anos em um condomínio médico-hospitalar de referência em
Santa Catarina. Em parceria com sua amiga e sócia, Ágatha Farias
residente de Florianópolis, filha e irmã dedicada, contadora, iniciou
sua trajetória de vida
como empresária na
área condominial,
com formação
em administração
de condomínios e
síndica profissional,
atualmente trabalha
na área financeira
de um grupo de
médicos anestesistas.
Objetivos
A Confraria das Síndicas nasceu com o propósito de lapidar
corações, com foco especial na Mulher Síndica e profissionais da área
condominial. O projeto tem como foco principal a área de “recursos
humanos” da gestão do Síndico, destacando a Mulher Líder, levando
em conta sua individualidade e seus desafios.
Nossa missão é fazer com que as Síndicas descubram seu
verdadeiro potencial, aprimorando seu desempenho, através de
ferramentas e métodos de desenvolvimento pessoal, buscando aplicálas nas pessoas envolvidas em nosso meio, e consequentemente atingir
melhores resultados como profissional e Mulher.
Resultados positivos que já aconteceram
Nossos eventos são momentos de aprendizado, troca de experiências, networking, reconhecimento social e também descontração.
A primeira palestrante foi a Síndica profissional Elisete Pacheco,

fundadora do projeto Escola do Síndico, em que a gestão faz uso de
ferramentas com base nas linguagens do amor. O tema sugerido foi a
“Importância Social do Papel da Síndica em Condomínios”, destacando
seus projetos especiais e valores aplicados em sua gestão. O segundo tema abordado foi “Legalização da Profissão e Previdência para
Síndica”, com a palestrante Soraia Moraes Vicente, Advogada especialista em Previdência, que desenvolveu o tema proposto com desenvoltura e objetividade, expondo seu ponto de vista como profissional da
área de direito num tema bastante debatido na época.
O segundo workshop focou totalmente na Mulher, com os temas
“Mulher 4.0, Permita-se!” (em alusão a Revolução 4.0), e para palestrar
convidamos a Advogada da área condominial, Tarsia Smeha Quiliao que
desenvolveu o tema com muita elegância, trazendo dicas preciosas
para todas as mulheres presentes. O evento contou também com a
palestra “Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser!” de autoria de Maryanne
Mattos, Servidora pública da Guarda Municipal – primeira comandante
Mulher e Secretária de Segurança Pública Municipal, figura pública de
grande reconhecimento social em Florianópolis.
Proposta 2020
Em 2020, continuaremos a realizar nossos Workshops, com
expansão dos eventos para outras cidades, com propósito de divulgar
nossos colegas de profissão e inovar cada vez mais os eventos da
área condominial. Estamos implantando outros produtos visando as
Síndicas iniciantes ou atuantes e, Síndicas moradoras que desejam se
profissionalizar numa das profissões do futuro. E, para os profissionais
que desejam realizar suas palestras, workshops, feiras e cursos,
oferecemos o serviço de organização e montagem de todo evento.

Jacqueline Jerônimo
Diretora da Confraria das Síndicas.
www.confrariadassindicas.com
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Fundo de Reserva
é Realmente ‘Imexível’?

É

ilegal! Ele (o síndico) não poderia ter feito isso sem a autorização
nomenclatura e contas específicas a fim de se fazer uma gestão mais
dos demais condôminos!, bradam alguns moradores. Bem, será
transparente dos recursos.
que a utilização do fundo de reserva é realmente ‘ilegal’?
Embora o novo Código Civil (2002) tenha desobrigado o
Quando falamos de Lei, não necessariamente estamos falando
condomínio expressamente nas convenções de condomínios
de leis ordinárias, como o Código Civil (Lei 10406/02) ou a Lei de
tradicionais, ele volta a mencionar tal Fundo no artigo 1358-G, IV,
Incorporações (Lei 4591/64). Num condomínio, a Convenção é a Lei
quando trata da Lei de Multipropriedade (2018), artigo este incluído no
que obriga todos os condôminos. Explico:
Código Civil pela Lei 13.777/18.
A Lei que determinava o recolhimento do Fundo de Reserva
Diante disso, é preciso cautela nas acusações quando há utilização
era a Lei 4591/64 (artigo 9º, § 3º, ‘j’). O Código Civil, no meu
da reserva que o condomínio tem. Primeiro, precisamos saber se o
entendimento, revogou totalmente a Lei de 64 na parte que diz
condomínio está obrigado a isto, e, se tiver (seja pela convenção ou
respeito aos condomínios (artigos 1 a 27), não mais exigindo que
por uma ata de assembleia), qual a forma e qual a finalidade que esse
houvesse um fundo de reserva para os condomínios. Portanto, não
Fundo poderia ser utilizado.
é mais exigência legal que as
Segundo, de forma geral, tal Fundo,
convenções feitas a partir do
se existente, não pode ser consumido por
É preciso cautela nas acusações
novo Código fizessem constar a
despesas ordinárias habituais, posto que estas
quando
há
utilização
da
reserva
obrigatoriedade da contribuição
são as necessariamente previstas anualmente
para um fundo de reserva.
mediante orçamento aprovado. Cuida, então,
que o condomínio tem.
Desta forma, se na
tal Fundo, de socorrer apenas os imprevistos
convenção do condomínio não
de custo não absorvidos pelo orçamento.
constar tal obrigatoriedade, o condomínio está desobrigado dessa
Diante disso, podemos afirmar que em algumas ocasiões o Fundo
constituição. Porém, em que pese não estar mais em vigor a lei de 64,
de Reserva pode ser utilizado e em outras não, conforme explicamos
as convenções anteriores ao novo código civil são plenamente válidas
acima. Um bom plano de gestão e um bom executor (síndico) poderá
se determinarem a constituição de um Fundo de Reserva.
evitar problemas relacionados a isso. E nunca devemos nos esquecer
Mas, e se uma convenção for elaborada após o novo Código
de que a fiscalização cabe não somente ao conselho fiscal (se existir)
Civil e trouxer essa obrigatoriedade do Fundo de Reserva? Estaria
mas a todos os condôminos.
o condomínio desobrigado de tal recolhimento? Não! Embora o
novo Código Civil não traga expressamente essa previsão, ele deixa
aberta essa possibilidade, quando dispõe em seu artigo 1334, I, que a
Dr. Marcio Spimpolo
convenção deve dispor ‘sobre o modo de pagamento das contribuições
Advogado Especialista em Direito Condominial;
para atender as despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio’.
Professor e Coordenador da Pós-Graduação de Direito e
Além disso, no artigo 1350, na obrigatória Assembleia Geral Ordinária
Gestão Condominial da FAAP;
anual, também será lugar para discutir a aprovação do orçamento anual
Colunista do Programa “Condomínio Legal” da Rádio CBN
bem como as ‘demais contribuições dos condôminos’, o que poderá
de Ribeirão Preto.
ser incluído não somente o Fundo de Reserva, mas outros fundos com

“
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Assembleias
Mais Objetivas em Seu Condomínio
Dicas de Como Tornar as

P

ara a 1ª síndica profissional de Balneário Camboriú, Giovanna
Menegatti que atua na área desde 2005, o segredo para realizar
as assembleias condominiais mais objetivas e produtivas começa
com a escolha de um bom Presidente. “Para promover um clima mais
amistoso e a integração dos condôminos e com isso ter maior adesão
na assembleia, gosto de oferecer um coquetel para a confraternização,
e o resultado é positivo pois eles aprovam esta iniciativa e ficam mais
à vontade na companhia dos vizinhos. Sabem que a sua presença é
fundamental para o bom andamento da estrutura condominial nos
próximos 12 meses”, destacou Giovanna.
Antes da data da assembleia o síndico deve se preparar fazendo
o levantamento do que foi feito no ano anterior, preparando um
relatório breve para não tomar muito tempo dos condôminos. E o
mesmo poderá conter fotos do antes e depois, além de informações
importantes sobre todas as manutenções e aquisições que o síndico
fez durante o ano que findou. Com isso o resultado será positivo.
Os condôminos já vão para a assembleia com essa expectativa
de saber os resultados do seu investimento nas taxas condominiais.
A harmonia entre os conselheiros também é de suma importância
porque eles conviveram com o síndico naquela gestão, e nos dias que
antecedem a assembleia, podem rever as pastas para relembrar do que
foi feito nos últimos 12 meses. Para o Conselho Fiscal essa conferência
antecipada das contas, verificando e aprovando antes da data da
assembleia, contribuirá para a harmonia dos trabalhos.
Os editais de convocação geralmente contam com uma sequência
cronológica e começam com a prestação de contas, passando pela
eleição do síndico, sub-síndico, conselho fiscal e consultivo, previsão
orçamentária e programação para o ano seguinte. O próprio escritório
contábil ou administradora já apresenta essa previsão orçamentária,
com base num estudo detalhado, e com a previsão dos gastos para o
ano seguinte. Com esta programação apresentada aos condôminos, é
possível eles optarem pelo pagamento por despesas ordinárias ou valor
fixo mensal.
Para evitar assembleias gerais ordinárias demoradas, cansativas e

sem prioridades em pauta, onde muitas vezes as pessoas não estão
preparadas para discutir aquele determinado assunto, “faço a pauta
com itens específicos para serem discutidos naquele momento, para
posteriormente levantar orçamentos com base no que é prioridade
para eles. Daí sim é feita uma assembleia extraordinária para discutir
as prioridades e ganhando tempo, pois temos proprietários que nem
moram nos condomínios”, destacou ela.
Depois de fazer a programação para o ano que se sucede, são
feitos os orçamentos, apresentando em uma assembleia extraordinária
com os itens específicos e com os investimentos e benfeitorias
sugeridas para aquele ano. “Outra experiência positiva que adotei foi
apresentar as minhas sugestões nas assembleias, mas dando autonomia
para que os próprios condôminos tomem a decisão, com base nas suas
necessidades vivenciadas no dia a dia morando
nos condomínios. Tanto o síndico morador
como o síndico profissional precisam ter esse
contato diário com os moradores, agilizando
assim a sua gestão” finalizou a síndica.

Giovanna Menegatti
Síndica profissional.
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Análise Termográfica – Tecnologia a

Localização de
Infiltrações

Gestão de

Favor da

E

m grandes cidades, a tendência no ramo imobiliário são as
construções verticais. Basta procurar um pouco que logo
se encontra mais um arranha-céu sendo construído. Isso traz
desenvolvimento para a cidade e gera empregos. Contudo, esse tipo
de construção tem uma propensão maior de ocorrer Infiltrações. As
Infiltrações podem ter sua origem de diversas fontes:
•		 Tubulação de água potável (Quente ou fria);
•		 Tubulação de esgoto (de banheiros, cozinhas e lavanderias);
•		 Tubulação de águas pluviais;
•		 Infiltrações em áreas molhadas de banheiro (box e banheiras);
•		 Infiltrações em áreas externas, decorrentes das chuvas.
Dentre todas as fontes acima citadas, a de maior dificuldade de localização são as infiltrações decorrentes de chuva, pois quando da mesma,
molha tudo (ex.: telhado, piso, rede coletora da chuva, mureta, parapeito,
paredes laterais, etc.), dificultando a análise na
busca do ponto da infiltração. Para facilitar nessa detecção do vazamento, uma das técnicas
empregada são as ANÁLISES TERMOGRÁFICAS.
Essa é uma técnica que permite mapear uma
região com o intento de distinguir áreas de diferentes temperaturas, transformando-as em uma
imagem térmica possível de se visualizar onde
estão os pontos mais quentes e/ou mais frios,
dentro do espectro infravermelho.
Essa tecnologia e análise você encontra
na VAZATO Caça Vazamentos. Dispomos de
câmeras termográfica FLIR, marca reconhecida
mundialmente, além de outros equipamentos e técnicas não destrutivas
visando a localização do seu vazamento no ponto EXATO. Portanto,
quando você, seu vizinho, seu síndico ou outro morador reclamar de
vazamentos e/ou infiltrações, lembre-se:
Diogo Rodrigo da Cunha

Q

uando se fala na segurança condominial e gestão de crise é
importante que os gestores busquem soluções para a prevenção
através de ações personalizadas, reduzindo os custos e mitigando as
perdas, com foco no bem-estar. “As prioridades são os condôminos,
seus familiares e seus ativos, com quem se compartilha a convivência
nas áreas comuns do condomínio, nas piscinas, nos elevadores, nas
garagens, nas áreas de circulação, etc”, destacou o Consultor em
Segurança Fernando José Luiz.
Lembrando que “a própria convivência, rotinas, vulnerabilidades
e hábitos aproxima e expõe informações privilegiadas sobre a rotina
dos condôminos e seus ativos (automóveis embarcações, aeronaves,
viagens, negócios etc), com viabilidade para execução de ações
criminosas por grupos organizados, no condomínio ou na cidade da
residência fixa do condômino”.
São reais as locações de unidades habitacionais por integrantes
de grupos criminosos, para a prática tanto de lazer como para
prática delituosa, furto qualificado no condomínio e ou furtos e
roubos na cidade e entorno. Planejamento de ações criminosas,
utilizando o condomínio como base de logística, assim como ações
do tráfico de drogas ilícitas.
São situações que promovem a insegurança e desconforto a
todos, nas realizações de festas com pessoas em atitudes suspeitas,
consumo ostensivo de drogas, prostituição, perturbação do sossego
alheio, intimidação e ameaças aos condôminos e síndicos.
A integração entre os Síndicos, com uma postura estratégica
e firme podem preservar nossas famílias,
nossa cidade e região, dificultando e
desmotivando este cenário, comuns em
outros locais.

Fernando José Luiz
Inteligência Estratégica e Gestão de Riscos;
Coronel PM–SC RR.

Eng. Analista de Instalações Hidráulicas
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Estamos em perigo!

N

os últimos meses, foram muitas as tragédias e acidentes graves
ocorridos nos condomínios de todo país e, infelizmente, estamos
em perigo! Uma família inteira morreu intoxicada pelo vazamento
de gás num apartamento. Um jovem de dezoito anos foi atingido
fatalmente pela marquise que caiu. Um prédio inteiro desabou em
Fortaleza, matando alguns moradores.
Vários prédios foram interditados e evacuados em razão
de rachaduras e graves problemas estruturais, sem falar nos
incêndios, panes elétricas e alagamentos. O cargo de síndico
virou atividade de risco, sobretudo em razão das pesadas
responsabilidades civis e criminais.
A situação é desesperadora em muitos condomínios, que sequer
possuem caixa para pagar em dia os salários e contas de consumo,
quem dirá para realizar as importantes e caras manutenções
preventivas. Vivemos em verdadeiros barris de pólvora, com tragédias
anunciadas e ignoradas pela maioria.
•		 Qual foi a última vez que fizemos manutenção em nossos
aquecedores a gás?
•		 Participamos anualmente da brigada de incêndio de nosso prédio?
•		 Aprovamos, em assembleia, a contratação de um engenheiro para
vistoriar as áreas comuns periodicamente?
•		 Temos um plano robusto de manutenção preventiva das
instalações elétricas e hidráulicas?
•		 Aprovamos, em assembleia, a constituição de um fundo para
manutenção preventiva das fachadas, marquises e elementos
estruturais?
•		 Temos um plano de contingências para emergências no
condomínio?
•		 Nas reformas dos apartamentos, exigimos ART (anotação de
responsabilidade técnica) e engenheiro ou arquiteto responsável?
•		 Participamos ativamente da gestão do condomínio, dando palpites
e ideias nas assembleias, de forma a cooperar com o síndico?

Aposto que quase todas as respostas foram negativas e, levando
em conta o cenário atual, em que as despesas de condomínio
pesam demais no orçamento, falar em rateio extra para manutenção
preventiva é tema proibido! Curioso e cultural esse nosso hábito
temerário, de adiar e postergar as manutenções preventivas e
corretivas evidentemente necessárias e emergenciais, por vezes
estruturais, mas paradoxalmente acelerarmos os investimentos
chamados voluptuários ou de mero deleite, para embelezar as áreas
comuns, as famosas obras que aparecem, executadas no chamado
“caminho do rei”.
Muito comum, por exemplo, um condomínio aprovar o
aquecimento da piscina ou a aquisição de uma esteira de última
geração, ao invés de aplicar o dinheiro na adequação do sistema
elétrico já fora da norma atual.
O primeiro passo para encarar de frente tamanho desafio é a
discussão do tema “plano de manutenção” em assembleia geral
extraordinária, com as seguintes sugestões de pauta:
• Contratação de engenheiro para elaboração de laudo acerca do estado
de conservação das áreas e equipamentos comuns, para posterior
aprovação do plano de recuperação e manutenção; ou então:
• Formação de comissão de moradores para apoiar o síndico nas
atividades de manutenção corretiva e preventiva das áreas comuns.
Por fim, importante frisar que, em caso de risco iminente
à saúde ou segurança dos moradores, a lei faculta ao síndico a
execução de obras ou reparos emergenciais, mediante rateio extra
ou utilização do fundo de reserva, para
posterior ratificação em assembleia.

Dr. Marcio Rachkorski
Advogado Especialista em Condomínios; Palestrante
Nacional; Colunista de vários portais nacionais de
condomínios; Participação semanal no telejornal SPTV no
quadro “Meu Condomínio Tem Solução”.
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A Responsabilidade Civil

“Urban Jungle” uma Tendência

do Condomínio Perante Terceirizados

que Traz Aconchego para Dentro de Casa!

A

tualmente muito se fala em terceirização dos serviços do
condomínio e a contratação surge como solução prática para
redução de ônus ao contratante, porém esta modalidade é parte
da solução, pois embora as questões de trabalho sejam de forma
subsidiária, para a responsabilidade civil a realidade é outra.
Se observa que as questões específicas de acidentes são reguladas
pelo Código Civil Brasileiro de 2002, através dos seus artigos 927, 932
e 942. A nova lei de terceirização nada contempla acerca do tema da
responsabilidade civil, deixando ao
citado diploma legal e às decisões
judiciais o regramento destes
casos. Desta forma, o funcionário
que adentra ao condomínio deve
obrigatoriamente ser fiscalizado,
sob pena de o condomínio contratante responder solidariamente
com a prestadora de serviços, pois
será observado em cada caso qual a parcela de culpa de cada um.
Diante destas questões é que uma boa elaboração de apólice
de seguro se faz necessária, principalmente no que tange o quanto
é estipulado a título de responsabilidade civil (RC). É importante
observar que em uma apólice de seguro é bastante comum encontrar
a cobertura de RC repartida, ou seja, cláusulas específicas para cada
evento decorrentes da RC; exemplo do dano moral.
Importante também para os terceirizados é a contratação de
um seguro de vida, afim de resguardar a
renda familiar do funcionário, auxiliando na
reparação em caso de dano. Ao contratar
seguro de condomínio certifique-se da técnica
utilizada pelo corretor (a) de seguros para
uma boa proteção.
Victor Thadeu Pereira Gonçalves
Grantee Corretora de Seguros.
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O

conceito de “Urban Jungle” ou floresta urbana surgiu devido
à necessidade de conectar as pessoas ao meio ambiente,
visando compensar a falta de áreas verdes nos centros urbanos e
já se popularizou mundo afora. É um estilo de decoração que tem
como principal objetivo trazer
a natureza para dentro de casa,
proporcionando um ambiente de
aconchego e bem estar.
As plantas podem ser
colocadas em sacadas, cozinha,
escritórios, salas ou banheiros.
O importante é selecionar
corretamente as espécies que
são adequadas para cada tipo
de ambiente. Não há restrição
quanto ao tamanho do imóvel,
existem várias formas de se
aplicar esse conceito em um
projeto. Geralmente as plantas
são colocadas em vasos de diferentes tamanhos, utilizando-se
diversas espécies, com cores e folhagens variadas. Os vasos podem
estar no chão, em prateleiras ou suspensos, o importante é colocar as
plantas em destaque.
Nesse estilo de decoração, podemos incluir os jardins verticais,
eles são uma excelente forma de trazer o verde para dentro de casa.
Além de plantas, devemos apostar em tudo que remete a natureza,
como utilizar a cor verde na decoração, colocar quadros de vegetação,
utilizar móveis e objetos que contenham elementos naturais. O
conceito não é apenas colocar um vasinho de planta no ambiente, mas
sim fazer com que a natureza como um todo esteja mais próxima.
Ter uma Urban Jungle, além de purificar o ar, traz a sensação de paz,
bem-estar e tranquilidade que apenas as plantas podem proporcionar,
porque afinal, quem não gosta de estar próximo a natureza?!

A Arte de

S

Ser Síndico

ou o Síndico e agora? Esta é a pergunta que a maioria dos síndicos
de primeira viagem fazem ao se deparar com a oportunidade de
seguir a carreira de síndico. E ela pode surgir de várias formas: desde a
renúncia do síndico, uma indicação, habilidades para a função, visão de
mercado e a coragem de enfrentar este desafio, como aconteceu com
o síndico profissional Fernando Cordeiro, de Itajaí. “No meu caso uma
síndica moradora me encorajou à assumir o seu lugar no condomínio,
pelo fato de ter
acompanhado
a forma que
eu encarava os
problemas que
surgiam no dia a
dia do prédio”,
destacou Fernando.
Trata-se de uma
decisão desafiadora
principalmente
quando se
coloca em risco uma estrutura já estabilizada. “Eu tinha um bom
emprego, uma boa remuneração e a certeza de que aceitar esta
oportunidade colocaria em risco a minha estabilidade. Porém, aceitei
o desafio mesmo sabendo que não estava preparado para assumir as
responsabilidades que me seriam confiadas”.
Como todo novo funcionário, leva um tempo até você se
ambientar dos seus direitos e deveres enquanto síndico. A função
de administrar um condomínio envolve muitas atividades legais, e
neste caso os síndicos eleitos pela primeira vez podem enfrentar
embaraços e ter algumas dificuldades em sua gestão. A inexperiência
e a falta de conhecimento sobre as atividades do edifício são os
principais problemas dos síndicos que assumem o cargo pela primeira
vez. Essa é a hora crítica em que se deve ter cautela para não
cometer erros que possam prejudicar o condomínio. “No meu caso
aproveitei da experiência adquirida após anos auxiliando quase 100

síndicos, transformando em algo prazeroso que pudesse, além de
me proporcionar renda, ajudar as pessoas. E foi vivenciando erros e
acertos que consegui me aprimorar e em poucos meses, assumir nove
condomínios”, ressaltou Fernando.
Conhecendo a estrutura condominial
Para desenvolver a arte de ser síndico Fernando Cordeiro explica
que foi aproveitando cada adversidade, problemas, oposições,
confrontos e até mesmo desconfianças de uma maneira calma e
pensando em cada detalhe, visando solucionar o problema e conquistar
as pessoas dando a elas a chance de viverem uma experiência
agradável. “O condomínio tem vida e o síndico enfrenta desafios
permanentes, além de responsabilidades e prazos a serem observados.
Temos que nos preocupar com a estrutura da edificação e também
com o bem- estar dos condôminos”, salientou.
Você é um novo síndico? Está com um pouco de medo? Não tema.
“Eu costumo dizer que os melhores síndicos são aqueles que fazem
do trabalho algo agradável, e não vivem pilhados tentando resolver os
problemas na pressão, ou até mesmo no grito. Mas é assim que tudo
acontece, você tenta, descobre o que funcionou ou não, arquiva lições,
e então melhora automaticamente”, finalizou o síndico.
O primeiro passo do síndico ao assumir um condomínio é conhecer
a edificação e o estado em que foi entregue pela antiga administração,
tanto na parte fiscal, como estrutural e trabalhista. Elaborar e aprovar
em assembleia com os moradores um planejamento orçamentário
anual, conhecer os fornecedores e tentar negociar os contratos, zelar
pela segurança dos moradores, pesquisar preços na hora de comprar itens básicos para o
condomínio, saber negociar as taxas condominiais, ter um bom relacionamento com as administradoras, moradores e aceitar sugestões,
dentre outras inúmeras responsabilidades.
Fernando Cordeiro
Síndico Profissional
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Eliminação de Maus

Odores e Gorduras

E

m busca de uma nova tecnologia finalmente foi desenvolvido
um Produto Biológico Biorremediador Gel, que contribui para
eliminar matéria orgânica (gordura humana, animal e vegetal). São
microorganismos controlados não geneticamente ++modificados,
tecnologia limpa, não ácida, não tóxica que não agride o meio
ambiente.Trata-se de processo natural, que fornece um tratamento
adequado e viável, quando comparado a outras alternativas
convencionais. O Digestor Orgânico Gel, tem a capacidade de degradar
alto teor de resíduos efluentes orgânicos acumulados nas tubulações,
ralos, pias, caixas de gorduras e fossas, prevenindo contra os maus
odores e evitando entupimentos.
Características do biorremediador gel
• 		 Tecnologia natural não tóxica e não corrosiva.
• 		 Produto 100% brasileiro, inofensivo ao ser humano, animais, fauna
e ao meio ambiente.
• 		 Consiste de sistema preventivo de eliminação de resíduos orgânicos.
• 		 Solubilidade em água: Ph = 6,0 a 7,8.
• 		 Produto com registro no Ministério da Saúde e Anvisa.
Principais Benefícios do Biorremediador Gel
• Redução drástica de mau cheiro da putrefação de matéria
orgânica e gases.
• Repele por consequência baratas, ratos e outros insetos na caixa
de gordura e tubulações.
• Redução de amônia e uréia em mictórios.
•		 Melhora o nível de DBO/DQO exigido pelo órgão fiscalizador “IMA”
Instituto do Meio Ambiente.
• Processo de redução de custo benefício.

Marcos Gonçalves
Excelência em Processos Operacionais Condominiais;
Químico de Processos; Técnico Sanitarista; Consultor
Técnico; Consultas gratuitas para Síndicos.
48 99628.7632
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ecopontos recebem óleo de
cozinha usado em Balneário Camboriú

Quatro

A

prefeitura de Balneário Camboriú relembra que os quatro ecopontos
implantados na cidade, através do projeto ReciclaBC, já recebem óleo
de cozinha usado, no entanto é necessário que ele seja acondicionado
corretamente. Esse óleo é encaminhado para reaproveitamento, sendo
o uso mais comum produzir sabão, mas na cadeia industrial ele é usado
também em resinas, detergentes, rações, glicerina e biodiesel.
Reciclar o
óleo de cozinha é
importante para o
ambiente natural,
pois apenas um litro
do produto pode
contaminar mais de
20 mil litros de água.
Quando esse óleo
é descartado na pia
Na foto, Nívia Veloso e Tânia Marta.
ou vaso sanitário ele
adere às paredes dos canos, causando entupimentos do sistema de
esgoto da residência e de toda a cidade. Além dos ecopontos o óleo
é recebido nas escolas da rede municipal de ensino, num trabalho de
sensibilização ambiental com milhares de alunos.
Como armazenar
Deixe o óleo esfriar e, com a ajuda de um funil, coloque-o
numa garrafa de plástico, fechando bem a tampa. Quando tiver uma
quantidade acumulada, leve ao ecoponto mais próximo.
Onde entregar
Os ecopontos estão localizados na praça da Barra, na Terceira Avenida
altura da rua 2870, na Praça Higino Pio e na Avenida Palestina esquina com
rua Paraguai. Eles funcionam 24 horas por dia. Durante o dia tem um
monitor prestando orientações. O ecoponto recebe papel, metal, plástico
e vidro. Também recebe lâmpadas, pilhas e baterias em pequenas quantidades. A entrega de lâmpadas, pilhas e baterias nos ecopontos é reservada
apenas a pequenos geradores, pessoas com grandes volumes devem procurar quem lhes forneceu os produtos para encaminhar à logística reversa.

Saiba + sobre o reciclabc
Ainda não faço parte da coleta seletiva, como posso
participar?
Verifique o dia que o caminhão passa em sua rua e coloque os
recicláveis para serem recolhidos.
Qual o dia que o caminhão passa na minha rua?
A tabela está sempre atualizada em https://reciclabc.com.br/coleta
A mesma equipe recolhe o lixo comum e o reciclável?
Não, são equipes e caminhões diferentes que recolhem em dias e
horários distintos.
Já vi o caminhão misturar lixo comum com o reciclável,
por qual motivo isso ocorreu?
O reciclável deve ser posto para recolher somente no dia de passagem
do caminhão específico, para evitar que o coletor confunda os resíduos.
Quais resíduos são recicláveis?
Basicamente plásticos, vidros, metais e papéis limpos. Fraldas
descartáveis e papel higiênico usado não são recicláveis. Lâmpadas
ﬂuorescentes, cartuchos de impressoras, pilhas, baterias e aparelhos
eletrônicos devem ser entregues onde foram comprados, pois fazem
parte da logística reversa.
Como devo separar o reciclável?
Os resíduos devem ser separados em lixo comum e reciclável,
no dia da coleta o reciclável deve ser posto para recolhimento pela
equipe específica.
O que é feito com os recicláveis recolhidos?
São entregues para cooperativas de reciclagem da região. Está
prevista para 2020 a construção de uma Central de Valorização de
Materiais, na Várzea do Ranchinho, onde as cooperativas poderão
trabalhar e aumentar a renda proveniente dos recicláveis.
Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento
www.reciclabc.com.br/coletaderesiduos
Telefone: 47 98402.1643
Foto Nívia Veloso e Tânia Marta
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Animais de Estimação
em Condomínios

A

ssim como qualquer outro animal, nossos pets são seres
que necessitam de gasto de energia diária, tanto pela saúde
física, quanto mental, para que não percam a sua essência natural:
sobrevivência e caça.
A domesticação acabou trazendo ociosidade extrema para nossos
amiguinhos: passam muito tempo em casa, dormindo, recebem
alimento sem o mínimo esforço físico, fazem pequenos passeios
limitados à coleira, não interagem com outros animais, quase não têm
contato com ambiente natural. Tudo isso gera frustração, alteração
comportamental e problemas de saúde.
A socialização animal é muito importante
Pensando nestas questões, a Pet Passeio oferece 3 serviços que
são a solução perfeita, tanto para quem se preocupa com o bem-estar
diário do seu animalzinho de estimação, quanto para quem precisa se
ausentar por motivos de viagem, imprevistos urgentes, ou que passa
muito tempo fora de casa, a trabalho:
Pet Hotel: Nosso hotelzinho, Casa Pet, especializado em cães de
pequeno porte, tem amplo espaço para atendimento aos pequenos!
Somos pioneiros na região na modalidade de cães 100% livres, ou
seja, seu cãozinho não ficará preso em baias ou gaiolas enquanto se
hospeda conosco. Contamos com
ambiente natural, com árvores,
grama, areia, pedras e grama
sintética. Tudo muito seguro e
adaptado para seu cãozinho se
sentir livre e brincar muito com os
aUmiguinhos.
Creche Canina: Perfeito
para seu cãozinho passar o dia
gastando energia enquanto você
segue sua rotina de trabalho, sem
culpa por tê-lo deixado sozinho!
No fim do expediente você o
leva de volta para casa, feliz e

cansadinho, para descansar de tanto brincar!
Atendimento Residencial: Se você tem gato, cão de médio ou
grande porte, ou se seu pet não atende aos requisitos de frequentação,
dispomos do Atendimento Residencial. Levamos para passear e
cuidamos das
necessidades dele em
sua casa mesmo.
Não deixe de vir
nos conhecer e tirar
todas as suas dúvidas! Recomendamos
que providencie a
adaptação do seu pet
antes que surja algum
imprevisto.
Pet Passeio
Instagram: @petpasseiooficial
Facebook: Pet Passeio
Whatsapp 47 99934.2416 | 47 99658.7183
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Prepare-Se para Uma Liderança De

Mediação nos Condomínios

U

ma boa gestão condominial começa na prevenção e otimização
na forma de gerir e resolver conflitos, inevitáveis nas relações
humanas, em razão das diferenças culturais e individuais que
repercutem na coletividade condominial. Nesse contexto cabe atentar
a novas estratégias de resolução de conflito, que oferecem, em virtude
do sucesso nos resultados, ótima opção de custo/benefício, tornandose ainda fonte de facilitação de comunicação e convivência.
Entre as estratégias mundialmente aplicadas com êxito facilmente
perceptível estão
a MEDIAÇAO e a
CONCILIAÇÃO,
perfeitamente
aplicáveis aos
condomínios. Como?
Cabe refletir...
Geralmente
as demandas de
conflitos nascem da
falha de comunicação. Por isso as táticas de comunicação e estímulo
a compreensão podem reverter esse quadro, através da conciliação e
a mediação, salientou a conciliadora da CONCILIAR, Consuelo Bohrer
Marcondes. “Atuamos há uma década com essa alternativa e posso
afirmar que conflitantes que passaram por esta experiência, agiram
diferente em demais situações, que impreterivelmente lhes ocorreu,
enfrentando-a com uma postura mais madura, compreensiva e ética,
consigo e com o próximo”.
O conceito chinês para a palavra conflito é composto por
dois sinais superpostos: um quer dizer perigo e o outro se refere a
oportunidade. O perigo é permanecer num impasse que retira as
energias individuais; a oportunidade é considerar as opções e abrirse a novas possibilidades que vão permitir novas relações entre os
indivíduos e inventar meios de solucionar os problemas cotidianos.

Alta Performance

U

m dos maiores desaﬁos para o crescimento de qualquer
proﬁssional é a capacidade de liderar. Pessoas com atitudes
inseguras, visão estratégica estreita ou sem capacidade de motivar suas
equipes têm menos chance de se destacar no ambiente corporativo e
no mundo dos negócios.
O mercado procura pessoas com autoconﬁança, visão estratégica,
entusiasmo e foco nos resultados. Esses proﬁssionais obtêm resultados
positivos e consolidam sua posição no mercado. Por isso, o processo
MasterMind Lince é uma especialização que parte do princípio de
que a liderança não é desenvolvida apenas por conhecimentos, mas
principalmente pelas habilidades e atitudes dos profissionais. É voltado
para o desenvolvimento de competências emocionais e profissionais da
liderança, que produzem resultados acima da média.
O MASTERMIND é uma das principais escolas de desenvolvimento
de líderes do Brasil, a única empresa do país certificada pela The
Napoleon Hill World Foundation – Purdue University Calumet –
Hamont – Indiana/EUA. Ou seja, os participantes recebem certificado
internacional respeitado e recomendado no mercado global.
Os instrutores são altamente qualificados e anualmente
avaliados, mantendo-se sempre atualizados e alinhados aos padrões
internacionais. Altíssimo grau de satisfação – 98,7% dos
participantes consideram-se completamente satisfeitos. São mais
de 80 mil líderes
formados de diversas
áreas profissionais.
Faça o treinamento
MasterMind LINCE.
Novas turmas
em Balneário
Camboriú–SC.
Turma de Balneário Camboriú.

Master Mind
48 9848.1158 | www.mastermind.com.br
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