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COTIDIANO

A adoção correta de normas de conduta e de 
padrão técnico não impedirá que pessoas mal-
dosas e mal intencionadas tentem tirar dinhei-
ro do condomínio, utilizando os mecanismos 
judiciais.                                                         Página 6
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SUSTENTABILIDADE

Sejam fortes e corajosos,  todos vocês que esperam no Senhor.  Salmos 31:24 

EDITORA

Mentira! Um edifício sustentável gasta de forma mais 
eficiente os recursos naturais, diminuindo o consumo 

e, consequentemente,  o que você paga mensalmente de 
água,  luz e etc. Bom para o meio ambiente e ótimo para o 
bolso. Estamos em outro cenário, vamos ter movas Atitudes.

Segunda: Pequenas atitudes faz a diferença para 
deixar o condomínio sustentável.

Faça pequenas ações como promover a conscientização 
para os condôminos alertando para o vazamentos,  fechar 
torneiras ao escovar dentes, fechar o chuveiro ao se ensaboar,  
apagar as luzes, desligar o stand by dos aparelhos eletrônicos 
e a reciclagem de materiais fazem a grande diferença em 
sustentabilidade. Todos ganham! Os condôminos na sua 
casa e o condomínio também, pois o dinheiro economizado 
pode ser investido em outras melhorias no prédio.

Terceiro - Descarte Correto: Perigo nas lixeiras.
Alguns resíduos que colocamos na lixeira contém subs-

tâncias tóxicas que merecem cuidados especiais. Pilhas, 
lâmpadas,  remédios, 
celulares e computa-
dor, embalagens de 
sprays, agrotóxicos,  
restos de óleos, restos 
de tintas e solventes. 
Colaborem com a Na-
tureza.

Ter um condomínio sustentável 
é caro! Verdade ou mentira?
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COTIDIANO

Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7

Conflitos entre condôminos e funcionários 
perturbam a convivência coletiva

Atritos entre condôminos e funcionários 
não são raros na rotina de um 

condomínio e devem ser combatidos em 
nome da boa convivência e civilidade. 
Desentendimentos por motivos banais, em 
um momento de exaltação, podem levar 
a um conflito maior e de repercussão que 
muitas vezes vai ser resolvida na Justiça.

O síndico deve evitar se envolver 
nesses episódios como parte da briga. Ao 
contrário disso, diante de sua posição de 
administrador e líder, deve procurar ser um 
ponto de equilíbrio na mediação de relações 
conflituosas entre condôminos e zeladores, 
porteiros, vigilantes, auxiliares de limpeza 
ou quaisquer outros funcionários. 

É importante que todos tenham noção 
da consequência de seus atos e saber que 
pode ser responsabilizado juridicamente 
pelo que faz e fala ao faltar com o respeito, 
ofender ou acusar alguém. Muitas dessas 
discussões chegam a ser caracterizadas 
como crimes contra a honra, que são de três 
tipos: calúnia, injúria e difamação.

Se essas perturbações ocorrem com 
frequência no seu prédio, uma maneira 
de ajudar a conscientizar é apresentando 
informações em quadros de aviso sobre a 
diferenciação entre esses três crimes, que 
muitas vezes não são do conhecimento da 
maioria das pessoas.

Os crimes contra a honra são aqueles 
que atingem a integridade moral da 
pessoa, que pode ser vista como o conjunto 
de atributos morais, intelectuais e/ou 
físicos. No Capítulo V do Código Penal, esse 
tipo de crime é devidamente descrito e 
diferenciado. Confira:

• Calúnia (art. 138): acusar alguém 
publicamente de um crime sem provas. 
Pena: detenção de 6 meses a 1 ano.

• Difamação (art. 139): acusar alguém 
publicamente de um ato desonroso. Pena: 
detenção de 3 meses a 1 ano.

• Injúria (art. 140): chamar alguém 
de algo que considere desonroso. Pena: 
detenção de 1 a 6 meses.
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Cla me a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33:3

A ArtNer Comunicação é a editora responsável 
pela produção gráfica do Jornal do Síndico. Uma 
parceria empresarial de sucesso com a qualidade 
que você lê.

Além de jornais, a ArtNer produz livros e revistas, também folderes, panfletos, 
cartões e outros materiais gráficos.
Precisando, é só falar com a gente: Joselito Miranda, no telefone:  
(79) 3043-1744 ou 99131-7653 e-mail: joselitomkt@hotmail.com

EDITORA

NORMAS

Vai ser um domingo de festa, com bebidas, comidas, doces, sorteios 
de brindes, brincadeiras infantis para os filhos dos supervisores e 

muito bate papo. Estará presente no evento as empresas parceiras do 
grupo, filhos e esposas dos supervisores. Brindes do sorteio: som, ferro 
de passar, ventilador, liquidificador, e muito mais.

Além de contar com empresas parceiras no ramo condominial com 
descontos para os supervisores e condominios; Objetivo é ajudar a 
categoria no dia a dia.

O grupo é formado pelo Administrador - Roberto e a sua diretoria 
formada pelo Valdson, Rangel, Benjamin, Cristiano e Jonatas.

Todos integrantes do grupo possui sua carteirinha de identificação,, e 
é somente com ela que será permitido a entrada no evento.

Tá chegando o dia do 3º encontro 
do Grupo União Supervisores
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Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao Diabo, e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7

Normas regulamentadoras para condomínios 
são obrigatórias?

Quase 35 anos após a criação das 
Normas Regulamentadoras pelo 

Ministério do Trabalho (NR), o assunto 
ainda é desconhecido por muitos sín-
dicos e gera controvérsias entre os con-
sultores de condomínios.

Assim, nos propomos a esclarecer 
neste artigo, de forma direta e objetiva, 
as obrigações impostas pelo Ministério 
do Trabalho aos condomínios e as pos-
síveis complicações e penalidades no 
caso do seu não cumprimento.

Existem 36 Normas Regulamenta-
doras do Ministério do Trabalho (NR), 
que têm como finalidade estabelecer os 
requisitos técnicos e legais para os as-
pectos mínimos de Segurança e Saúde 
Ocupacional dos trabalhadores. São 
obrigações trabalhistas a serem cum-
pridas por todo empregador que con-
trate empregados pelo regime CLT. 
Sendo o condomínio um contratante 
de funcionários, este está obrigado a 
cumprir estas normas, porém nem to-
das se aplicam a ele.

Algumas Normas Regulamentado-
ras (NR) devem ser seguidas por todos 
os segmentos, tais como higienização 
de instalações sanitárias, condições de 
conforto e segurança para alimentação 
e trabalho e cores para serem utilizadas 
como sinalização de segurança nos am-

bientes de trabalho. Abaixo detalhamos 
as Normas Regulamentadoras (NR´s) 
obrigatórias para os condomínios, que 
deverão ser cumpridas através de lau-
dos, exames e treinamentos periódicos:

Normas obrigatórias aos condomí-
nios:

NR7: PCMSO – Programa de Con-
trole Médico de Saúde Ocupacional

Esta norma obriga o condomínio a 
contratar um médico do trabalho ou a 
realizar convênio com empresa espe-
cializada em Medicina do Trabalho (o 
que é o usual e mais indicado), a qual 
indicará um médico coordenador do 
PCMSO para realização dos exames 
admissionais, demissionais, periódicos, 
por mudança de função e retorno ao 
trabalho de todos os funcionários do 
condomínio. Importante salientar que 
por se tratar de um programa, os exa-
mes realizados de forma avulsa não têm 
valor, o programa deve estar ativamente 
contratado.

A NR 07 também diz, em seu item 
7.5.1, que “todo estabelecimento deverá 
estar equipado com material necessá-
rio à prestação dos primeiros socorros, 
considerando-se as características da 
atividade desenvolvida; manter esse 
material guardado em local adequado 

e aos cuidados de pessoa 
treinada para esse fim”.

NR9: PPRA – Pro-
grama de Prevenção de 
Riscos Ambientais

Esta norma obriga 
o condomínio a ter um 
programa que visa es-
tabelecer a metodologia 
de ação que garanta a 
preservação da saúde 
e integridade dos tra-
balhadores, frente aos 
riscos ambientais. Este 
programa é realiza-
do através de relatório 
anualmente elaborado 
por um técnico de se-
gurança, engenheiro 
ou médico do trabalho. 
Importante informar 
que o PPRA estabelece 
e orienta o médico do 
trabalho na realização 
do PCMSO.

NR5: CIPA – Comis-
são Interna de Preven-
ção de Acidentes

A CIPA deverá ser 
constituída para con-
domínios a partir de 51 
funcionários. Para con-
domínios com número 
inferior de funcionários, 
torna-se apenas obriga-
tório designar um fun-
cionário a participar do 
treinamento anual de 
prevenção de acidentes. 
Este funcionário não terá 
estabilidade, diferente 
da CIPA constituída. O 
treinamento deve ser re-
alizado por profissional 
que possua conhecimen-
to sobre o tema.

NORMAS
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Eles responderam: “Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa. Atos dos Apóstolos 16:31

Condomínio é alvo de espertezas

LUIZ FERNANDO QUEIROZ
Advogado, autor do guia do condomínio IOB e 
colaborador do Jornal do Sindico

O condomínio surgiu como instituição desti-
nada a proporcionar economia, conforto e 

segurança a seus moradores, e vem cumprindo 
com sua missão de forma invejável, a ponto de 
suscitar muitas imitações. 

Vislumbra-s, no momento, uma tendência 
de encarar o condomínio como “casa da sogra, 
ou seja, um saco de pancadas de onde muitos 
tentam tirar proveito, por não ser uma pes-
soa natural, que cuida bem de seus interesses, 
por não doer diretamente no próprio bolso, há 
quem veja o condomínio como algo meio publi-
co, meio privado, onde tudo é possível, de onde 
se pode arrancar algum.

De um lado temos os problemas decorren-
tes de nossa cultura do desconto por fora e do 
superfaturamento. Impera nos meios comer-
ciais a idéia errônea de que na maioria dos 
condomínios o sindico ou a administradora só 

A adoção correta de normas de conduta e de padrão técnico não 
impedirá que pessoas maldosas e mal intencionadas tentem tirar dinheiro 

do condomínio, utilizando os mecanismos judiciais.

aprova a aquisição de matérias ou a realização 
de obras mediante o recebimento de comissão.

Que tal fato só acontece, em determinadas 
circunstancias, é voz corrente. Porem, nada 
justifica elevar o preço dos serviços oferecidos 
ao condomínio sob esse fundamento. O pior 
de tudo é que muitos fornecedores oferecem 
comissão, mas se recusam a dar o mesmo des-
conto para o condomínio, quando o sindico é 
honesto e solicita abatimento de igual valor.

De outro lado, temos a iniciante moda das 
ações de indenização e de dano moral contra o 
edifício. Sabemos de diversos casos de condô-
minos que estão acionando o condomínio junto 
aos juizados especiais, em diferentes estados 
do país, pelos motivos mais banais. Um porque 
o porteiro não permitiu que subisse de calção 
de banho pelo elevador social, outra porque a 
correspondência foi colocada no escaninho do 
vizinho, outro ainda porque o vizinho estacio-
nou o carro na sua garagem e assim por dian-
te. Qualquer fato por menos que seja, gera uma 
reação desproporcional. Nas hipóteses de dano 

ESPECIAL - CAPA
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Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus,  Romanos 8:1

Palestra sobre acidentes 
domésticos: cuidados na prevenção de 
acidentes domésticos em condomínios

Acidentes domésticos como afogamentos, 
quedas,  cortes, queimaduras e intoxi-

cações ainda são a principal causa de morte 
de crianças de até 9 anos no Brasil. Na última 
década, houve queda nos óbitos de crianças 
nesta faixa etária, mas os números ainda são 
preocupantes. Dados do Ministério da Saúde 
revelam que as principais causas de mortes 
foram os riscos acidentais à respiração como, 
por exemplo, sufocação na cama, asfixia com 
alimentos e outros casos em adultos como aci-
dentes com produtos de limpeza e produtos 
de manutenção de piscinas e outros, seguidos 
pelos afogamentos e exposição à fumaça, ao 
fogo e às chamas.

moral, a pedida gira em torno de R$ 5.200,00, 
valor pouco inferior a 40 salários mínimos, li-
mite máximo dos juizados especiais.

Outras áreas também oferecem riscos ao 
condomínio, como a trabalhista (industria das 
reclamatórias infundadas), de responsabilida-
de civil por danos causados a terceiros ( queda 
de marquises, calcadas esburacadas), acidentes 
internos com veículos, uso de forca pelos fun-
cionários e por aí afora. O importante, e para 
isso levantarmos a questão, é que o condomínio 
esteja bem esclarecido quanto aos riscos que os 
moradores coletivamente correm e as pesadas 
indenizações que poderão vir a suportar, por 
forca de decisões judiciais.

Não é necessário nem fútil que os condo-
mínios passem a criar uma “comissão de pre-
venção e controle de riscos”, composta de três 
a cinco condôminos, de preferência pessoas de 
múltiplos conhecimentos, para auxiliar o sindi-
co a descobrir pontos negros na estrutura física 
ou funcional do prédio, visando adotar as me-
didas preventivas. O acesso ao hall é de granito 
liso, fica escorregadio quando chove? Fita an-
tiderrapante nele, antes que alguém caia e se 
machuque. E assim por diante.

A adoção de normas correta de conduta e 
de padrão técnico não impedira que pessoas 
maldosas e mal intencionadas tentem tirar di-
nheiro do condomínio, utilizando-se dos meca-
nismos judiciais e parajudiciais que estão a dis-
posição de todos, mas certamente dra melhor 
respaldo a defesa que o prédio fizer, evitando o 
pagamento de indenizações infundadas. 
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Cla me a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33:3

ROMEU SANTOS
Engenheiro Mecânico e de Segurança do 
Trabalho.
Registro no CREA-RJ 37219 e CONFEA 
200586157-0

O Conselho Regional de Engenharia tem a missão de 
fiscalizar e regulamentar o exercício das profissões de 

engenheiros, tecnólogos e técnicos industriais e agrícolas 
de nível médio.

Ao fiscalizar o correto exercício das profissões, o 
CREA preserva os interesses da sociedade, garantindo 
que os profissionais habilitados tenham a devida 
responsabilidade sobre a obra ou serviço.

Relativamente aos Condomínios residenciais 
passaremos a seguir descrever algumas explicações 
e orientações com o objetivo de ajudar aos síndicos e 
administradores no desenvolvimento de suas atividades.

Através das ações de fiscalizações o CREA-SE trabalha 
para coibir a ação de leigos que podem colocar em risco 
a segurança dos usuários das unidades habitacionais do 
seu condomínio ao prestar serviço que exige habilitação 
técnica.

Para evitar estes riscos, sempre que o condomínio for 
contratar um profissional ou empresa, certifique-se que 
ele está devidamente habilitado e que a empresa está 
registrada no CREA.

Essa verificação pode ser feita através do site http://
www.crea-se.org.br

Quem Pode Executar.
Manutenção preventiva é um serviço de relativa 

complexidade, que exige conhecimentos técnicos 
especializados. Quem detém estes conhecimentos são os 
profissionais habilitados e registrados no CREA tais como 
engenheiros civis, eletricistas, mecânicos, engenheiros de 
segurança do trabalho, entre outros.

Todo serviço de natureza técnica requer a participação 
de empresas e/ou profissionais habilitados e registrados 
no CREA-SE, devendo ser anotadas as respectivas ARTs - 
Anotações de Responsabilidades Técnicas.

“ART” é um documento criado pela Lei Federal 

6.496/77, cuja finalidade é definir, para os efeitos 
legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras 
ou prestação de quaisquer serviços de engenharia, de 
agronomia e das demais profissões regulamentadas e 
fiscalizadas pelos CREAs.

O síndico deve sempre exigir da empresa ou do 
profissional contratado uma cópia da ART devidamente 
quitada, a qual deve permanecer em local visível da obra 
ou serviço.

A ABNT-Associação Brasileira de Normas Técnicas, 
publicou entre outras as normas abaixo identificadas, que 
deve ser seguida por todos os proprietários de edificações.

NBR 14.037/2011 - Manual de operação, Uso e 
Manutenção de Edificações que trata, entre outras coisas, 
da vistoria preventiva.

NBR 5674/2012 - Manutenção de Operações, uso e 
Manutenção das Edificações- Procedimentos.

NBR 15575/2013 – Edificações Habitacionais - 
Desempenho 

Especialmente em Aracaju, para atender ao que está 
estabelecido nas referidas Normas e outros dispositivos 
legais, o Município sancionou a Lei Nº 1.474, DE 
16.06.1989 que dispõe sobre a Obrigatoriedade de 
Manutenção de Prédios e Vistorias Periódicas. 

Orientações do Conselho Regional de Engenharia de Sergipe 
– CREA-SE aos síndicos e administradores de condomínio
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O amigo ama em todos os momentos; é um irmão na adversidade. Provérbios 17:17

SEGURANÇA

O CFTV permite uma 
excelente e ampla 

visão de áreas isoladas, 
que estejam fora do 
alcance das pessoas, ou 
até mesmo locais que 
carecem de um melhor 
monitoramento, e tem 
como uma de suas 
vantagens principais o 
seu custo x benefício.

Com o sistema de Câ-
meras de Segurança da 
Viva, por exemplo, pode 
se prevenir e até impedir 
atos de vandalismo, fur-
to ou qualquer outro que 
possa acontecer no inte-
rior ou exterior dos con-
domínios, residências, 
empresas, etc.. Através 
dele se tem uma visão 
ampla dos mesmos, vis-
to que ele está alerta 24 
horas por dia, em tempo 
real.

Em 30 de dezembro de 1999 alterou a lei existente 
através da Lei Nº 2.765 acrescendo e alterando 
dispositivos da Lei Municipal anteriormente citada, 
que dispõe sobre a Manutenção de Prédios e Vistorias 
Periódicas.

Consta na citada Lei de acordo com o disposto no 
artigo 1º que: Insta salientar que o CREA não possui 
atribuição para fiscalizar o cumprimento da referida lei 
municipal, porém, como para cumpri-la, será necessária 
a participação de profissionais do sistema CONFEA/
CREAS, a fiscalização se dará para verificar se as Leis e 

Resoluções referentes ao Exercício Profissional estão sendo cumpridas.
Para elaboração do Laudo de Vistoria citado no “ Art. 1º” da Lei Municipal, citado 

acima, só poderá ser elaborado por profissionais registrados no CREA-SE e com a devida 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. 

Caso o Referido Laudo de Vistoria, recomendar quaisquer reparação e/ou restauração, 
também só poderão serem executadas por profissionais legalmente habilitado, 
registrados no CREA-SE e com as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica. 

Ao exigir a ART do profissional ou da empresa contratada, o síndico estará de posse 
de um documento legal que para os efeitos da relação de consumo, serve de prova da 
relação contratual estabelecida e obriga os contratados a fornecer garantias dos serviços 
prestados, como estabelece o art. 50 do CDC
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Da obrigatoriedade do seguro 
habitacional condominial

JULIANO LOPES
Advogado especialista 
em Direito Imobiliário, 
membro da Comissão 
de Direito Imobiliário 
da OAB/SE e assessor 

jurídico da Assindicon/SE

Todo condomínio, devidamente 
constituído, obrigatoriamen-

te deverá possuir seguro de toda 
edificação contra o risco de incên-
dio ou destruição, parcial ou total, 
conforme preleciona o art. 1.346 
do Código Civil vigente.

É de bom tom informar que o 
seguro da edificação é obrigatório, 
desta forma tem característica de 
despes a de natureza ordinária, ou 
seja, todo o condômino tem obri-
gatoriedade de arcar com tal des-
pesa, concordando ou discordando 
da contratação.

É obrigatória a contratação do 
seguro da edificação, no prazo má-
ximo de 120 dias contados da entre-
ga do habite-se do condomínio, de-
vendo ser renovado anualmente a 
apólice de seguro, que abrangerá as 
partes comuns e as unidades autô-
nomas contra sinistros, como exem-
plo: incêndios ou desabamentos.

Vale salientar que este tipo de 
seguro não arca com prejuízos in-
ternos das unidades autônomas, 
portanto assim é conveniente que 
os condôminos individualmente 
façam seguros para sua unidade 
habitacional, sob pena de em caso 
de sinistro perder integralmente 
os bens particulares existentes 
em sua respectiva unidade.

No tocante a contratação do se-
guro, a Assembléia poderá decidir 
tão somente acerca da segurado-
ra contratada e no que tange aos 
valores segurados, nunca delibe-
rar sobre a necessidade ou não da 
contratação do seguro, uma vez 
que o Código Civil no seu art. 1346 
é bem claro no tocante a obrigato-
riedade da contratação.

Por fim, informamos que existe 
uma grande diversidade de segu-
radoras no mercado que traba-
lham com esse tipo de seguro e 
caberá a cada síndico, obrigato-
riamente, contratar o seguro da 
melhor forma possível, para que 
em caso de sinistro os moradores 
sejam ressarcidos dos prejuízos 
materiais que porventura venham 
ocorrer.
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COTIDIANO

Por Cecília Lima

O condômino, seja ele proprie-
tário ou inquilino, tem por 

obrigação respeitar as normas, 
a convenção e o regulamento in-
terno do condomínio. O mesmo 
vale para as pessoas que com ele 
residem, ou se hospedam. Todos 
têm igual obrigação e, se assim 
não acontecer, o proprietário do 
imóvel deve ser responsabiliza-
do pelos atos ou omissões de seu 
hóspede ou qualquer morador a 
qualquer título na sua residência. 
É o que explica o advogado atuan-
te na área de Direito Imobiliário, 
Carlos Samuel de Oliveira Frei-
tas,“a pessoa sendo proprietária e 
constando o seu nome no registro 
de imóveis é a responsável por 
quem coloca dentro do condomí-
nio. Para evitar problemas dessa 
natureza, é importante informar 
o locatário, morador, hóspede ou 
qualquer pessoa que frequente 
seu imóvel, das regras e obriga-
ções constantes da convenção e 
do regulamento interno do con-

Os condôminos são responsáveis por seus visitantes
domínio. As atitudes em desacor-
do com as normas serão sempre 
de responsabilidade do condômi-
no e, se for o caso, as penalidades 
repassadas a quem as causou. Ou 
seja, no caso de atitudes indevi-
das do morador, quem lida com as 
dívidas causadas é ele”.

 Em caso de locação, o inquili-
no – por força da Lei do Inquili-
nato (lei 8.245) – tem por obriga-
ção respeitar e acatar as normas 
internas do condomínio, como 
prevê o artigo 23 desta lei no seu 
inciso X: “Cumprir integralmente 
a convenção de condomínio e os 
regulamentos internos”. Por ser 
norma legal, não se admite alegar 
desconhecimento, independen-
temente de estar ou não especi-
ficado no contrato, o responsável 
pelos danos é o proprietário, afi-
nal, o imóvel está em seu nome. 
Porém o pagamento poderá e de-
verá ser repassado ao inquilino, 
por ele ser o causador.

 De acordo com o advogado, os 
incidentes de danos ou constran-
gimentos causados por visitantes 

são pouco comuns e eventuais. 
“Quando ocorre, o condômino é e 
sempre será compelido a reparar, 
uma vez que o dano é originado 
por pessoa trazida ao condomínio 
por seu intermédio, não cabendo 
aos demais condôminos arcarem 
com o pagamento dos reparos 
provocados por terceiros estra-
nhos. Em alguns casos, o próprio 
convidado arca com as despesas. 
É tudo uma questão de bom senso 
e diálogo”, comenta o especialista. 
Freitas acrescenta que caso a situ-
ação não seja decidida de maneira 

“amigável”, o condômino poderá 
vir a ser cobrado judicialmente 
pelos estragos provocados por si 
ou seus visitantes.

 Para Carlos Samuel, a condu-
ta ideal seria que o visitante não 
transitasse pelo condomínio sem 
estar acompanhado do condô-
mino anfitrião. “Essa postura se 
torna importante, inclusive, para 
segurança dos demais moradores 
do prédio, que podem se sentir 
incomodados com a presença de 
‘estranhos’ transitando pelo con-
domínio”, conclui.
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SAÚDE

A Filtros & Cia é uma empresa Sergipana 
que teve sua fundação 1998 em Aracaju, 

nasceu a 18 anos atrás já como uma revenda 
autorizada dos purificadores Soft By Everest. Ao 
longo destes anos a empresa foi modernizando, 
aperfeiçoando e aumentando as quantidades de 
modelos e cores, até se tornar no mais eficiente 
e compacto purificador do Brasil. Hoje é muito 
fácil uma empresa ou pessoa ser mais um feliz 
cliente da Filtros & Cia, Já que os purificadores 
Soft só podem ser adquiridos através revendas 
autorizadas espalhadas por todo Brasil, a 
revenda Filtros & Cia , pioneira em Sergipe 
vende, instala e dá assistência permanente 
e com o menor preço de todas as capitais. O 
elemento filtrante dos purificadores Soft, tanto 
só Natural como Natural/Gelada é composto 

de dois estágios, o 1º retém partículas, o 2º o 
carvão de feito da casca do coco do Babaçu que 
vai eliminar até 98% dos efeitos nocivos do 
Cloro, deixando a água com o PH 7 que é ideal 
para o preparo dos alimentos, e este refil que 
tem a capacidade de purificar até 4.000 litros 
de água. (Baixo Custo)

AVISO A TODOS, Já está comprovado 
que os alimentos preparados com água das 

Os cuidados que se deve ter com a água

torneiras, que o cloro não é eliminado com 
a fervura ou cozimento, ficando 50% do 
cloro impregnados nos alimentos, e também 
estudos mostram que o cloro é acumulativo 
em nosso organismo, e mata a nossa defesa 
orgânica, apenas o carvão ativado composto 
dos filtros, é capaz de anular o efeito nocivo 
do cloro.
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FLÁVIO ROCHA – Administrador e colaborador Jornal do Síndico 

Por determinação da Febraban, todos os boletos bancários serão obri-
gatoriamente registrados a partir de janeiro de 2017
Manter um cadastro atualizado com os dados dos ocupantes do con-

domínio é fundamental para o síndico. Isso porque muitos documentos 
requerem informações acerca dos condôminos como nome completo, 

Lançamento de boletos exigirá CPF dos condôminos
número de identidade e o Cadastro de Pessoa Física (CPF), além de um 
telefone ou email para contato. 

Neste ano, a posse do número de CPF dos moradores se faz ainda 
mais necessária, uma vez que a Federação Brasileira dos Bancos (Febra-
ban) determinou que a partir do mês de janeiro do próximo ano, 2017, 
não será mais permitida a opção de emissão de boleto bancário do tipo 
não registrado. 

O sistema de lançamento de 
boletos será atualizado e a nova 
versão só permitirá emissão de 
boletos cujo espaço para CPF 
esteja devidamente preenchido. 
A nova medida é um alerta para 
todos os que realizam cobrança 
ou aceitam pagamento por meio 
deste instrumento: bancos, em-
presas e também os condomínios, 
os quais deverão começar a emitir 
boletos com o CPF do condômino 
proprietário da unidade. 

É necessário correr para fazer 
essa atualização cadastral o quan-
to antes, pois deixar para a última 
hora pode ser um risco que trará 
prejuízos. “O ideal é que sejam 
distribuídos entre os condôminos 
fichas de atualização cadastral 
para que sejam preenchidas com 
as informações dos proprietários, 
é importante frisar que seja dos 
donos e não inquilinos”, orienta.

Outra dica é o envio de for-
mulário pela internet. “Hoje em 
dia muitos condomínios têm site, 
grupos de facebook ou whatsapp 
e esses meios servem para agilizar 
a comunicação ao invés de ir lá na 
unidade pessoalmente entregar 
um papel que depois deverá ser 
recolhido. Além disso, disparar 
um email automático para todos 
também é uma opção. No entanto, 
essa alternativa só funcionará se 
o síndico possuir todos os emails, 
aí está novamente reforçada a im-
portância de se manter um cadas-
tro em dia sempre”, afirma Rocha.
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COMPORTAMENTO

EDMAR NOGUEIRA DA ROCHA 
Master Coach, Palestrante e 
Hipnoterapeuta. 
edmarnogueira@hotmail.com

Certamente você conhece pessoas que, por mais que fa-
çam, nada conseguem concretizar e deixam o sucesso 

escorrer por entre os próprios dedos...
Das múltiplas razões que contribuem para que essas 

coisas aconteçam, eu gosto de destacar, apenas, duas:
A primeira é a falta de compromisso com seus próprios 

resultados. isso acontece em função da falta de motivação, 
que provoca a falta de movimentos suficientes, capazes de 
gerar bons frutos, felicidade e realização.

A segunda pode parecer estranha, mas é a incompati-
bilidade entre a “necessidade” de conseguir o resultado e o 
“medo” do que possa acontecer, se o conseguir.

Atrevo-me a dizer que considero que a mais impor-

tante seja a segunda. E a mais frequente também. Afinal, 
como Coach, são muitas as pessoas que me procuram, com 
a intenção de trabalhar e resolver essa situação.

Assim, esta semana quero lançar o desafio para que 
você analise se a sua meta está alinhada com o que você 
acredita a respeito de alguma coisa na sua vida. Afinal, o 
alinhamento da meta com as crenças e os valores é funda-
mental para que o sucesso possa ser alcançado.

O resultado de sua análise talvez seja algo semelhante 
a perceber que alcançar ou ultrapassar seus objetivos será 
algo muito bom e que as consequências disso serão muito 
boas, serão zonas de prazer...

Por outro lado, chegar a essa conclusão talvez não 
seja suficiente para que você consiga iniciar um novo ci-
clo, desenvolver um novo padrão mental ou assumir um 
novo formato de comportamento. Talvez seja necessário 
fazer um grande esforço físico e mental, e isso requisitará 
muito tempo e muita dedicação, com foco, determinação 
e pró-atividade constantes. Mas se, ainda assim, a autos-
sabotagem continuar forte e atrapalhando o alcance do 
seu sucesso, talvez seja necessário procurar ajuda. Nessas 

ocasiões, um profissional 
de Coaching pode ser uma 
excelente opção. Ele saberá 
conduzir o processo para 
que você possa sair do esta-
do atual e indesejado, a fim 
de poder chegar a um esta-
do futuro e desejado, num 
curto espaço de tempo.

O Coaching é uma me-
todologia de aceleração do 
processo de desenvolvi-
mento, visando resultados 
espetaculares e imediatos. 
Por isso é tão utilizado 
por atletas e equipes de 
autodesempenho, por exe-
cutivos, dos mais variados 
níveis, por empresários, e 
por pessoas comuns que 
tenham sonhos a realizar e 
metas a conquistar ou que-
rem, apenas, encontrar a 
tão cobiçada felicidade.

Pense no desafio que 
lancei e procure descobrir 
o motivo, a causa, a raiz 
daquilo que lhe impede de 
avançar. Saiba que é pos-
sível... Que outras pessoas 
conseguiram e que você 
pode. Afinal, você merece 
ser feliz!  

 Que tal aceitar esse de-
safio?

Por que boicotamos nosso sucesso?
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Espere no Senhor.  Seja forte! Coragem!  Espere no Senhor.  Salmos 27:14
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Peçam, e será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta será aberta.  Mateus 7:7

EVENTO: I FEICOND - 27 A 29/10 - ESTACIONAMENTO FERREIRA COSTA

27, 28 e 29 de Outubro de 2016

Apoio:

(Estacionamento coberto do Ferreira Costa Aracaju)Associação dos Síndicos e 
Condomínios do Estado de SergipeASSINDCON/SE

Realização:

TERRA SERIGY

P R O D U Ç Õ E S

&   E D I T O R A

I  Expositores:  I

Cursos  I  Palestras  I  Simpósios  I  Treinamentos  I  Exposições 

Rodadas de negócios  I  Lançamentos de Produtos e Serviços

Grandes promoções I  Dicas & truques em decoração

Manifestações Culturais  I  Espaço Kids  I  Brindes 
 

Praça de alimentação  I Shows músicais

Aulão de ginástica 

Informações: 79 98859-9990      

79 3041-4590 - 3303-8002
E-mail: assindcon.se@gmail.com 

QUINTA, dia 27 
09h – Palestra e Treinamento sobre Combate a 
Incêndio – Cód. 1901
Responsável:  Corpo de Bombeiros de Sergipe
10h – Lançamento do Secovi/SE – Sindicato de 
Habitação
Responsável: Secovi/SE  
11h – ABERTURA OFICIAL  
Responsável: Assindcon/SE – Associação de 
Síndicos e Condomínios de Sergipe 
13h - Almoço com Arte – Show musical e sorteios
Apresentação do Grupo Renascentista Renantique 
– Música medieval     
14h – Palestra: Responsabilidade do Síndico     
Responsável: CREA-SE  
15h – Palestra: Manutenção dos elevadores  – Cód. 
1902 
Responsável: Thyssenkrupp  
16h – Palestra: Energia Solar – O mundo aderiu!
Responsável: Eco Solares
17h – Palestra: Obrigações Trabalhistas e 
Previdenciárias – Cód. 1903
Responsável:  CRA/SE – Conselho Regional de 
Administração - Sergipe
18h – Happy hour – Show musical e sorteios 
Show do cantor sergipano, Jhonatan Freitas – MPB   
19h – Palestra: Síndico Profissional, Tendência 
Nacional – Cód. 1904  
Responsável: Assindcon/SE – Associação de 
Síndicos e Condomínios de Sergipe
   
SEXTA, dia 28   
09h – Palestra e Treinamento: Água – Uso 
Responsável!    
Responsável: Deso – Companhia de Saneamento 
de Sergipe   
10h – Lançamento do Sintrac/SE – Sindicato dos 
Trabalhadores em condomínios de Sergipe
Responsável: Sintrac/SE     
11h – Palestra: Água – Consumo Consciente! 

Responsável: TRC Sustentável   
12h –  Almoço com Arte – Show musical e 
sorteios
Show do artista baiano, Pisca do Bandolim – 
Chorinho    
14h – Palestra: A importância do Projeto arquitetônico  
Responsável: CAU/SE – Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Sergipe  
15h –Lançamento da Rede Serviços SOS 
CONDOMÍNIOS  
Responsável: Assindcon/SE – Associação de 
Síndicos e Condomínios de Sergipe
16h – Palestra: A Importância da Contabilidade no 
Condomínio 
Responsável: CRC-SE – Conselho Regional de 
Contabilidade de Sergipe 
17h – Palestra: Administrando as Finanças do 
Condomínio
Responsável: Banese – Bando do Estado de Sergipe
18h – Happy hour – Show musical e sorteios  
Show do cantor e compositor sergipano, Gladston 
Rosa 
19h – Palestra: 
Terceirização de Mão 
de Obra
Responsável: Multserv  

SÁBADO, 29 
09h – Palestra e 
treinamento sobre Rede 
elétrica – Conceitos e 
Tendências 
Responsável: Energisa 
10h – A Importância do 
Para Raio
Responsável: Proteg 
Engenharia  
11h – Comunicação 
Inteligente  
Responsável: Tag Point  

12h – Almoço com Arte – Show musical e 
sorteios 
Show do cantador sergipano, Maestro Mosquito 
– Cantoria      
14h – Palestra: Condomínios On Line – Solução 
na Gestão Condominial   
Responsável: Condomínios On Line
15h – Palestra: Cuidados com os Contratos 
Imobiliários 
Responsável: OAB/SE – Ordem dos Advogados 
do Brasil - Sergipe 
16h –Palestra: Gestores Condominiais 
Responsável: INTC – Instituto Nacional de 
Treinamento Comportamental   
17h – Happy Hour – Show musical e sorteios 
Cantores e compositores sergipanos, Chiko 
Queiroga & Antônio Rogério - MPB 
19h – Cerimônia de encerramento 
Fazer sua reserva para as palestras e 
treinamentos no e-mail: assindcon.se@gmail.
whatsapp: 79 98859-9990 Fone: 3303-8002 
pois temos limitação no numero de assentos. 


