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Aracaju recebeu I Feira de Produtos e Serviços para Condomínios

O evento foi um divisor de águas, per-
mitiu a importante troca de experi-

ências e contato direto com fornecedores, 
colaboradores e prestadores de serviços 
no segmento, o que permite sanar dúvi-
das e conhecer de perto o que há de mais 
moderno em tecnologias e processos para 
condomínios.                                       Pág 10
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Segurança é o item mais citado ao se questionar a um morador de con-
domínio o porquê dele ter optado por sair de uma casa para ir viver 

em um prédio. Diante da crescente violência urbana em todo o país, os 
mecanismos de segurança proporcionados têm sido o diferencial dos con-
domínios e, para isso, muitos investem pesado em estratégias para maior 
proteção dos seus moradores e seus bens.

A blindagem de vidros e portas é um investimento que tem se popula-
rizado nos últimos anos. Se há pouco mais de uma década, isso era coisa 
de filme de ficção científica ou uma qualidade restrita a objetos e imóveis 
de altíssimo padrão, hoje a realidade é outra. A blindagem é algo ao alcan-
ce com maior acessibilidade, desde que seja feito um bom planejamento 
financeiro e uma eficiente pesquisa de mercado. A partir de R$ 10 mil já 
é possível contratar um serviço de qualidade, a depender da extensão do 
material.

Os vidros blindados são constituídos normalmente por uma combina-
ção de mais dois tipos: o vidro macio e o vidro duro. A camada de vidro 
macia faz com que, ao invés de se estilhaçar, o vidro se flexione, ao ser 
atingido. A blindagem varia de acordo com a capacidade de proteção, e a 
espessura do vidro pode ser de 19 a 76 milímetros. Os matérias que vêm 
revolucionando a eficiência dos blindados são os policarbonatos, um polí-
mero de alta resistência, os termoplásticos associados a lâminas de vidro.

A blindagem de portas é também uma tendência em condomínios, 
uma vez que não adianta blindar os vidros, se há uma outra brecha para 
passagem de pessoas indesejadas. Esse tipo de porta altamente resistente 
possui fechaduras multidirecionais em vários pontos da extensão, o que 
garante mais obstáculos e menos chance de ser arrombada, uma vez que 
estiver travada adequadamente. 

A contratação de empresas para a realização do serviço de blindagem deve 
ser muito cautelosa, pesquisando se atende aos critérios de proteção balística 
homologados pelo Exército Brasileiro através do Retex (Relatório Técnico Ex-

perimental), documento no 
qual a entidade reconhece 
se aquele material fornecido 
pelo fabricante foi aprovado 
ou não. É importante obser-
var se a empresa possui as 
certificações da Associação 
Brasileira de Normas Téc-
nicas (ABNT): NBR 15000 e 
do Nacional Intitute os Justi-
ce dos Estados Unidos: STD 
0108.01.
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Sejam fortes e corajosos,  todos vocês que esperam no Senhor.  Salmos 31:24 

EDITORA

Blindagem é estratégia para 
quem deseja mais segurança
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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

As prerrogativas do cargo de síndico 
estão previstas na legislação federal, 

especificamente a lei 4.591/64, conhecida como 
a Lei dos Condomínios. Ali estão descritas todos 
os direitos e deveres dos condôminos, bem como 
as responsabilidades e atribuições daquele que 
for, por vontade da maioria, eleito síndico. 

Embora exista um dispositivo legal que 
orienta a conduta do síndico - o que é ou não de 
sua alçada - ainda podem ser verificadas muitas 
falhas em gestões em vários condomínios pelo 
Brasil. Pecando por falta ou excesso de mando, 
o perfil do síndico deve ser preenchido por uma 
pessoa equilibrada, de bom relacionamento 
com os demais condôminos, responsável 
com as tarefas do cargo e comprometido em 
fazer o melhor pelo patrimônio coletivo, com 
honestidade e transparência. 

Aqui listamos algumas características que 
não são desejáveis em quem venha a assumir a 
sindicância de um condomínio. Veja os tipos de 
síndico que você não deve ser:

• SÍNDICO GASTADOR - condomínios não 
são empresas, não possuem uma margem de 
lucro, trabalham com orçamento fixo e limitado, 
geralmente advindo exclusivamente do 
pagamento das taxas mensais dos moradores. 
Assim, é preciso muita cautela para gerir as 
finanças para não cair no vermelho. A receita 
deve ser direcionada prioritariamente para as 
despesas ordinárias como energia, manutenção 
e folha de pessoal. Os investimentos em 
equipamentos ou outros itens que não são de 
primeira necessidade devem passar por um 
estudo prévio para ver se é viável, caso contrário, 

O tipo de síndico que você não deve ser
pode-se afundar as finanças do condomínio.

• SÍNDICO POUPADOR EM EXCESSO 
- assim como o gastador, aquele que poupa 
demais também pode ser prejudicial. Nem 
sempre comprar o material mais barato é um 
bom negócio ou evitar fazer um serviço é boa 
economia. Por exemplo, em se tratando de um 
equipamento como bomba de piscina, a despesa 
com uma manutenção correta é mais barata que 
a compra de um produto novo, que precisa ser 
adquirido quando o velho fica inutilizado. Além 
disso, não se deve jamais economizar em itens 
que coloquem em risco a segurança de vidas 
humanas, como para raio e elevadores. 

• SÍNDICO DITADOR - ele só faz o que quer, 
manda e desmanda sem consultar a assembleia, 
impõe sua vontade em todas as circunstâncias 
e se acha o “dono” do prédio. Todo mundo já 
conheceu um síndico assim e eles não costumam 
ser muito bem quistos. A função de síndico deve 
ser exercida com democracia. O artigo 1.349 do 
Código Civil prevê a possibilidade de o síndico 
ser destituído, quando praticar irregularidades, 
não prestar contas, ou não administrar 
convenientemente o condomínio.

• SÍNDICO CORRUPTO - esse tipo de 
síndico é, inclusive, criminoso. Apropriar-se de 
recursos do condomínio é imoral e ilegal, não é 
necessário nem dizer. Nos referimos não apenas 
a roubo de dinheiro, mas também às pequenas 
corrupções do dia a dia, como usar a impressora 
do condomínio, fazer ligações pessoais com o 
telefone do prédio, pegar “emprestado” material 
de escritório, dentre outras ações às vezes 
indevidamente consideradas inocentes. 
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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

THIAGO NORONHA VIEIRA,
Advogado da Magno Brasil Advoga-
dos e jornalista.

Embora seja prática comum o 
uso de vestimentas próprias – 

os chamados uniformes ou padrões 
–, elas devem obedecer a razoabili-
dade e bom senso para não expor o 
empregado a situações vexatórias. 
Os uniformes também não podem 
conter decotes provocativos/ex-
cessivos, frases insinuantes, de du-
plo sentido e expor o empregado.

Um dos cuidados que o síndico 
deve ter é com relação aos unifor-
mes com o nome do condomínio 
em caso de trabalhadores terceiri-
zados e o uso de suas logomarcas. 
Como tomador de serviços, para 
não gerar o vínculo da subordina-
ção e pessoalidade conforme os 
ditames da súmula 331 item III 
do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), é prudente que os funcioná-
rios utilizem os uniformes concedi-
dos pela empresa contratada para 
prestar o serviço. Do contrário, a 
própria vestimenta pode servir de 
eventual prova numa reclamatória 
trabalhista.

Outra saída é adotar um padrão 
de roupas que não necessariamente 
carregue a logomarca (nome fan-
tasia) do condomínio, por exemplo 

calça jeans e uma camisa social de 
uma cor específica. Ao fornecer as 
vestimentas (o mesmo vale para 
os Equipamentos de Proteção In-
dividual, que trataremos em outra 
oportunidade) é aconselhável que o 
síndico o faça mediante recibo com 
assinatura do empregado, para sal-
vaguardá-lo em caso de danificação, 
perda ou até mesmo do não uso.

Obviamente, há de se verificar 
caso a caso as condutas. A exigên-
cia do uso de uniformes está am-
parada legalmente no Art. 166 da 
Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) e pela NR nº 6 da Portaria 
3314/78.

A vestimenta deve ser fornecida 
de forma gratuita pelo empregador 
e, em contrapartida, o empregado 
não pode se negar a utilizá-las no 
horário de trabalho. O não uso pode 
ensejar, por exemplo, uma demis-
são por justa causa nos ditames do 
Art. 482, alínea “h” da CLT. Quais-
quer danos referentes ao mau uso 
do uniforme ou extravio podem ser 
descontados da folha de pagamen-
to, conforme o Art. 462, §1º da CLT.

Portanto, é preciso atenção do 
síndico quando da confecção e tam-
bém do fornecimento dos padrões 
aos seus funcionários, bem como 
fiscalizar o uso e as condições dos 
mesmos.

Cuidados ao confeccionar e fornecer os 
uniformes dos funcionários do condomínio
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Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao Diabo, e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7

NORMAS

ANDRÉA MATTOS
Jornalista e colaboradora do Jornal do Sindico

Na tentativa de manter a ordem e a tranqüilidade 
no condomínio, síndicos exageram nas proibições, 

cerceando o uso legal das áreas comuns. Regimentos 
internos muito rígidos podem provocar atritos e pro-
blemas até com a Justiça, no ponto de o sindico e os 
administradores não terem a confiança e a simpatia 
dos moradores.

A palavra democracia tem sido uma das mais usa-
das no Brasil nos últimos anos, já que, nunca em toda 
a sua historia a liberdade e as garantias dos direitos 
civis da sua população estiveram na ordem do dia. Nas 
escolas, processo de aprendizagem passa, inevitavel-
mente, pela construção do aluno-cidadão, conscienti-
zando-o dos seus direitos no meio social em que vive 
e ensinando-o a lutar por eles e, acima de tudo, a res-
peitar a liberdade alheia. Os adultos, mais amadureci-
dos, buscam a respeitar as leis, feitas por eles próprios, 
para que a convivência social se desenvolva num nível 
aceitável, mas muitas vezes, infelizmente, há abusos e 
exageros que vão alem do senso comum, principalmente 
quando os direitos alheios são menosprezados. Exem-
plo disso são os regulamentos internos de condomínios 
que parecem mais uma lista interminável de proibições, 
cerceando a liberdade dos moradores e o uso das áre-
as comuns, como se já não bastasse a violência urbana, 
que exige o uso de grades, dando a sensação de prisão. 
A maioria dos regulamentos que extrapolam o bom sen-
so muitas das vezes é elaborada de maneira arbitraria 
e passam ate por cima da Constituição Brasileira, sem 
nenhum pudor. Está mais que provado que o excesso de 
proibições em condomínios podem fazer o efeito contra-
rio, pois vai chegar o momento em que os condôminos 
não suportarão as restrições, e o sindico perderá o apoio 
necessário para administrar o condomínio. E quem mais 
sofre com as restrições são as crianças: elas não podem 
brincar em lugar nenhum, não podem gritar, não podem 
estar próximas ao seu animal de estimação, não podem 
isso, não podem aquilo. Há condomínios que ate proí-
bem que mães levem suas crianças de colo para tomar 
banho de sol porque o regulamento não permitia a pre-
sença de crianças no local. Outros não permitem, em 
hipótese alguma, a entrada de entregadores ou profis-
sionais para atendimento a pessoas idosas. Revoltados 
com estas leis, muitos condôminos optam pela mudança 
de moradia, e procuram um outro condomínio que seja 
regido por um regulamento mais brando e mais justo e 
ao querem que eles nem seus filhos sejam privados de 
lazer e comodidade.

CUIDADOS
É preciso todo cuidado na hora de elaborar um regula-
mento interno, justamente para que não aconteçam ex-
cessos de proibições. Ele deve passar por um processo 
de discussão, para que todos tomem conhecimento das 
regras, dêem opiniões e sugestões, e antes de ser vota-
do, deve ser analisado por um advogado, que dará res-
paldo legal ao documento ora apresentado, evitando 
que condôminos insatisfeitos levem a questão à justiça. 
E se há condôminos que simplesmente se acomodaram 

Bom senso e democracia devem ser prioridade em regulamentos internos
com as leis vigentes, achando-as naturais, muitas vezes 
se calam para não gerar inimizades e problemas, mas 
que em dado momento farão reclamações. Então, antes 
que isto aconteça, vale a pena propor as mudanças.

Se o regulamento do seu condomínio transcende o 
bom senso, nunca é tarde para mudá-lo. Convoque uma 
reunião e, com os votos da maioria, é possível fazer os 
ajustes necessários para que os moradores, ou melhor, 
sócios, pois têm o condomínio das mesmas áreas, sin-
tam que estão sendo tratados iguais e justamente.
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DIREITO

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

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional 
Sergipe – OAB/SE, deu posse aos novos 

membros da Comissão de Direito Imobiliário. Trata-
se do braço institucional da OAB/SE que atuará nas 
questões pertinentes ao universo imobiliário no 
estado.

Na reunião inaugural, ficaram definidos os 
projetos e os planos de ação que a Comissão 
assumirá e promoverá em sua gestão, a qual 
terá vigência até o ano de 2018. Como principais 
objetivos a serem alcançados, o estreitamento do 
vínculo entre a OAB/SE e as instituições e órgãos 
da sociedade, nas esferas pública e privada, bem 
como o atendimento dos anseios mais prementes 
da população sergipana.

A formação de grupos de estudos também fora 
pauta na Assembleia. Conforme já mencionado, o 
ramo do direito imobiliário possui um amplo leque 
de atuação, com uma variedade de diplomas legais 
e com um sistema de regras e princípios específicos 
para seus inúmeros institutos jurídicos. Assim, 
como primeiros grupos formados, foram instituídos 
os Grupos de Estudos em Direito Registral e Notarial 
e o de Direito Condominial. A importância da 
especialização da atuação da Comissão visa a uma 
maior capacitação e sistematização de seu modus 
operandi, tendo por escopo uma maior eficácia de 
suas atividades.

Como exemplo da intenção de estreitamento 
dos laços entre a OAB/SE e a sociedade civil, fora 
recebido em reunião o Sr. Gilmar Antônio dos 
Santos, Presidente da Associação dos Síndicos e 

Condomínios do Estado de Sergipe – ASSINDCON. 
Na oportunidade, foram apresentados aos 
membros da Comissão os projetos e as ações 
da ASSINDCON em defesa dos interesses de 
síndicos e dos coproprietários dos condomínios 
edilícios em Sergipe, com especial destaque para 
a região metropolitana da grande Aracaju. Com 
a grande expansão urbana que há mais de uma 
década a capital sergipana presencia, o número de 
condomínios residenciais e comerciais instituídos 
vem crescendo exponencialmente, assim também 
o número de conflitos nessa seara. Como principal 
reflexo, o Poder Judiciário vem sendo cada vez 
mais acionado para promover a resolução dos mais 
variados litígios condominiais.

A Comissão de Direito Imobiliário tem como 
pauta também a realização de fóruns e seminários 
na área do Direito Imobiliário. Intenção é conjugar e 
expandir o conhecimento, em parceria com áreas de 
conhecimento e técnicas afins, como a arquitetura 
e o urbanismo, com os corretores, construtoras, 
notários e registradores, dentre outros. Ademais, 
os eventos a serem realizados serão abertos para 
participação de todos os cidadãos interessados 
pelos inúmeros temas a serem abordados.

Ainda, como forma direta de estreitar o elo com 
o cidadão e com a sociedade sergipana, aqueles que 
se sentirem lesados em seus direitos poderão entrar 
em contato com a Comissão de Direito Imobiliário, 
através da Ouvidoria da OAB/SE, a fim de que, a partir 
de uma análise casuística, a Comissão contribua 
numa resolução democrática dos conflitos.

A comissão de Direito Imobiliário da OAB/SE na 
defesa dos direitos dos cidadãos sergipanos
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Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus,  Romanos 8:1

GRUPO UNIÃO SUPERVISORES

O 3º encontro do grupo união supervisores foi 
um sucesso, um Domingo de festa, lazer,Be-

bidas,comidas,sorteio de prêmios. Supervisores 
,familiares, empresas parceiras marcaram pre-
sença, o local do evento foi no clube do Banese, 
Roberto Rosemberg administrador do grupo Diz 
que o grupo cresce a cada dia, o grupo já tem 190 
Supervisores, ele Diz que o objetivo do grupo  É 
ajudar a vida profissional dos supervisores no seu 
dia à dia; vai ter cursos de Brigada de incêndio, 
primeiros socorros e muito mais. Roberto Diz que 
o grupo ajuda os companheiros Desempregados 
à Recolocarem novamente no mercado de empre-
go. Os eventos do grupo são realizados de 4 em 4 
meses, o próximo já está marcado para Fevereiro.ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

DE SEGURANÇA EM CONDOMÍNIOS 
- PORTARIA, ADMINISTRAÇÃO E 

MORADORES

Oriente seus porteiros sobre: visitantes, 
entrega de encomendas, delivery, fun-

cionários e prestadores de serviços.
Pequenos descuidos podem ser a oportu-

nidade exata que o ladrão estava aguardan-
do para invadir o condomínio.

A maior parte das invasões a condomí-
nios se dá pela portaria de pedestres, por 
falta de procedimentos corretos de seguran-
ça dos  porteiros. Por isso, seu treinamento 
adequado é fundamental.

TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS 
E SÍNDICOS
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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

Na vida, quando um projeto dá certo, costuma-
mos exaltar o talento, a habilidade e a compe-

tência de quem o conduz... Entretanto, quando algo 
dá errado, logo focamos na adversidade, falta de 
sorte, caso fortuito ou qualquer outra coisa fora do 
controle que possa mascarar ou justificar o não al-
cance do objetivo. E, a partir daí, vem a lamentação.

Talvez seja salutar fazer como a grande maioria 
das pessoas bem sucedidas. Quando tudo vai bem 
e o sucesso é atingido, elas se perguntam, e agora, 
o que pode dar errado?

Nicholas Taleb, autor do livro “O Cisne Negro 
- O impacto do altamente improvável”,  disse que  
o inesperado é a chave para entender o mundo. 
Diante disso, penso que seja importante perceber 
que o imprevisível está presente, em cada momen-
to, em nossas vidas...

Sorte ou azar? Aconteceu para o bem ou para o 
mal? Será que poderíamos ter previsto? Será que a 
proatividade poderia ser componente de melhoria 
dos resultados?

Talvez, assim como eu, você já tenha perdido 
todo um trabalho, por causa de uma queda de 
energia, um HD que pifou de repente ou um pen 
drive desparecido... Talvez, assim como eu, antes 
de perder o trabalho, você até tenha pensado em 
guardar uma cópia em outro lugar... Mas não guar-

dou... Afinal, nossa cultura faz com que postergue-
mos atitudes importantes por pensar que a pro-
balidade seja remota demais... Depois, culpamos a 
má sorte...

Terão Aquiles e seu bendito calcanhar sido der-
rotados por um cisne preto?

Quando eu era menino, todos os dias, minha 
mãe colava o ouvido no rádio, a fim de escutar 
as previsões do zodíaco. E o povo daquela épo-
ca, acreditava naquelas coisas... Hoje, somos uma 
ilha... Estamos cercados por videntes e gurus que 
fazem previsões para todos os segmentos de nos-
sas vidas... Desde moda, cultura, clima, economia, 
até previsões e fórmulas prontas para o tão sonha-
do sucesso... E os gurus sobrevivem  e enriquecem 
escrevendo livros, ministrando palestras e dando 
entrevistas, porque todos buscamos ser orienta-
dos por algo que nos conduza a um futuro promis-

Coaching, o cisne negro e o  
impacto do altamente improvável

EDMAR NOGUEIRA DA ROCHA 
Palestrante, Master Coach e Hipnoterapeu-
ta Ericksoniano. Tem grande experiência 
na condução de processos para desenvolvi-
mento de pessoas e de equipes. 
edmar@ibmdp.com.br, 
edmarnogueira@hotmail.com
(61) 9955-9969.
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O amigo ama em todos os momentos; é um irmão na adversidade. Provérbios 17:17

sor... De preferência, sem fazer muito esforço e/ou 
investimento...

Executivos têm acesso a grande quantidade de 
informações e dispõem de tecnologia e mão-de-o-
bra qualificada para gerar relatórios, suficiente-
mente, seguros que possam balizar suas tomadas 
de decisão. Entretanto, volta e meia, somos sur-
preendidos com notícias de grandes fracassos de 
empresas como Kodak, assim como de empresá-
rios como Eike Batista. Como explicar?

Por outro lado, como explicar o sucesso e cres-
cimento assustador de empresas como o Face-
book, Google e tantas outras? Será que um evento 
ocorrido justamente quando não deveria ter ocor-
rido pode ter propiciado o acontecimento dessas 
coisas imprevisíveis?

É certo que nosso padrão mental nos leva a 
uma tendência de não focar no todo, mas sim em 
fatos e dados isolados... Costumamos economizar 
os centavos, enquanto os reais ou dólares estão 
sendo desperdiçados... Costumamos economizar 
palitos e papel higiênico, enquanto deixamos luzes 
acesas e equipamentos ligados sem necessidade... 
Costumamos focar no supérfluo e deixar de lado o 
que é importante... Deixamos de olhar a floresta e 
observamos, apenas, algumas árvores...

Nicholas Taleb diz que o futuro será cada vez 

menos previsível, ape-
sar do nosso progresso 
e conhecimento. Sendo 
assim, talvez seja pru-
dente começar a busca 
por uma mudança de 
padrão mental, para 
gerar mudança de com-
portamento e, conse-
quentemente, mudança 
de resultados. E isso é 
a essência de uma no-
vidade maravilhosa, co-
nhecida como Coaching.

Em função de suas 
técnicas e ferramentas, 
efetivamente eficientes 
e eficazes, o Coaching tem penetrado mercado e 
aumentado sua abrangência em todos os segmen-
tos da vida e em todos os lugares do mundo. Ele 
contribui, substancialmente, para uma mudança 
de padronização do pensamento, e para o alcance 
de resultados extraordinários.

Fica aqui o convite para que você  busque co-
nhecer mais sobre Coaching. Afinal, segundo Ta-
leb, quanto mais inesperado for o sucesso de um 
empreendimento, menor o número de competido-

res, e melhor sucedido será o empreendedor.
Observações: 
1) O nome do livro se origina de um fato 

curioso:  O nascimento de um cisne preto é tão 
raro que a grande maioria das pessoas desconhece 
a sua existência. Eu confesso que só fiquei saben-
do disso quando li o livro.

2) Se quiser mais informações sobre Coa-
ching, entre em contato... Terei muito prazer em 
responder ou conversar sobre o assunto!
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Evento voltado para síndicos, subsíndicos, con-
selheiros, colaboradores e condóminos que 

estão em busca de uma gestão de qualidade para 
seus condomínios.  Assim foi a I FEICOND, que 
aconteceu no Home Center Ferreira Costa - Araca-
ju, nos dias 27, 28 e 29 de Outubro. 

 O evento foi um divisor de águas, permitiu a 

importante troca de experiências e contato direto 
com fornecedores, colaboradores e prestadores 
de serviços no segmento, o que permite sanar dú-
vidas e conhecer de perto o que há de mais moder-
no em tecnologias e processos para condomínios.

No lançamento do evento, o presidente da AS-
SINDCON Gilmar Antônio ressaltou a importância 
da parceria para a realização do evento. “Tenho 
certeza do sucesso da I FEICOND, seremos a maior 
e mais completa feira do segmento no Estado “, 
destacou Gilmar. 

Durante o evento, síndicos e interessados no 
setor também puderam participar gratuitamente 
de palestras com temas atuais e relevantes, que 
contribuem para a tomada de decisão desses ges-
tores.  Na oportunidade foram criados os sindica-
tos: SintraC/SE – Sindicato dos trabalhadores em 
Condomínios de Sergipe, tendo como presidente a 
Renata Correa do Condomínio Vida Bela e o Seco-
vi/SE – Sindicato de Habitação, que será conduzi-
do por Gilmar Antonio.

Na noite de encerramento, 29, as empresas par-
ticipantes foram homenageadas como forma de 
reconhecimento e garantia de qualidade na pres-
tação de servi-
ços no mercado 
sergipan;, quan-
do foram pre-
senteados pela 
organização do 
evento com dois 
grandes shows, 
do Grupo Re-
nascentista Re-
nantique - 20 
anos e dos em-
baixadores da música sergipana, Chiko Queiroga 
& Antônio Rogério.  Quando foi divulgada a data 
para realização do evento em 2017: “A II FEICOND 
acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de Agosto, afirmou 
Gilmar Antonio.

Aracaju recebeu I Feira de Produtos e Serviços 
para Condomínios de Sergipe

UP HOUSE:
“Nossa primeira feira, onde ti-
vemos a oportunidade de nos 
tornar visível no mercado con-
dominial.”

CONTADATA:
“Parabenizo primeiramen-
te a Gilmar pela abertura 
da Associação de Síndicos 
e logo após pela I FEI-
COND. Sem dúvidas foi um 
evento positivo para todos 
aqui presentes.”

BRASIL CONDOMINIAL:
“O evento é um divisor de 
água muito interessante. 
Conseguimos novos clientes 
e agregamos visibilidade no 
mercado condominial.”

SERGIPE WEB:
“Conseguimos parcei-
ros, indicações e obti-
vemos conhecimento 
dentre palestras.”
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Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados.  1 Pedro 4:8

Com o aumento da construção civil no país o que mais 
se ver hoje são grandes condomínios, não sabemos 

que neles existem pessoas que são em sua maioria co-
muns moradores, mas que na verdade são pessoas es-
peciais, especiais porque tiram um pouco do seu tempo 
para se dedicar ao bem comum, se dedicar a cuidar de 

onde mora, no entanto se preocupando com o conjunto, 
se preocupando com seus vizinhos e uma melhor quali-
dade de vida, essa pessoa tão especial é o Síndico, vê-se 
em muitas vezes que a função do Síndico não é respei-
tada, muitos só fazem críticas mas no fundo é porque 
não sabem da responsabilidade que existe nessa função. 

O Sindico é a figura que 
após assumir se torna a 
pessoa mais visada do 
condomínio, o que ele 
faz, sendo bom ou ruim 
influenciará e se refletirá 
nos demais condôminos, 
logo o Síndico deve estar 
atento e usar o bom sen-
so, administrar seu con-
domínio com participação 
e clareza e objetividade 
para com isso tornar seu 
condomínio mais agradá-
vel e com mais qualidade 
de vida.

Essa pessoa tão espe-
cial e que muitas vezes 
não é reconhecido tem 
o seu dia, o dia 30 de no-
vembro, esse dia deve ser 
marcado com festa, com 
satisfação dos condômi-
nos para entender que o 
Síndico é sinônimo de do-
ação e de cuidado, um dia 
que deveria ser marcado 
como todos os dias, pois 
é ele que ao chegar cansa-
do do trabalho ainda tem 
que cuidar do bem que é 
de todos.

Então vamos come-
morar o dia do Sindico!!

Essa é a homenagem 
da Lacel Contabilidade. 

30 de novembro, Dia do Síndico, uma data especial
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(Redação com Assessoria) 

As mulheres hoje ocupam a dianteira 
na administração de milhares de 

condomínios Brasil afora, muitas vezes 
conciliando essa tarefa com as obrigações 
de suas profissões fora do condomínio. 

Recentemente, uma pesquisa realizada 
pela Lello, administradora paulistana que 
gerencia 1,6 mil condomínios na capital 
paulista, demonstrou que a ocupação 
feminina é uma tendência crescente nos 
espaços de liderança do setor. 

O número de mulheres que assumem 
o cargo de síndicos de condomínios 
residenciais na cidade de São Paulo cresceu 
73,3% nos últimos cinco anos. Atualmente, 
42% dos síndicos são do sexo feminino, 
contra 58% do sexo masculino. Em 2011 
esse percentual era de 30%, segundo 
levantamento da Lello. Conclusão: embora 
elas ainda não constituam a maioria na 
função, o número de síndicas mulheres vem 
aumentando a cada ano. 

Se, por um lado, a presença delas 
nos cargos de sindicância já não é mais 
novidade, pois vem crescendo e muito nas 
últimas décadas, o que atualmente pode ser 
tido como algo a se destacar é a escolha de 
funcionárias para funções tradicionalmente 
ocupadas por homens, como zeladora e 
porteira. 

A mudança nesse perfil ainda é tímida, 
raridade nos condomínios da cidade de São 
Paulo, o público feminino representa apenas 
3,54% do total de porteiros dos condomínios 
residenciais. Mas a tendência, no entanto, é 
de crescimento do número de mulheres que 
ocupam as portarias dos prédios. Há dez 
anos, por exemplo, as mulheres eram cerca 

de 1,5% do total de porteiros de condomínios 
em São Paulo. 

Pesquisa da Lello identificou que entre 
as porteiras, a maioria possui 1º grau 
completo – o que costuma ser uma exigência 
dos condomínios e uma boa notícia a ser 
celebrada: o salário é igual ao dos homens 
que exercem a função, valor médio de 
R$ 1.440 por mês. A idade média dessas 
funcionárias é de 26 anos.

Para Angélica Arbex, gerente de 
Relacionamento com o Cliente da Lello 
Condomínios, a mudança se deve também 
ao fato de mais mulheres estarem se 
interessando pelo serviço em condomínios. 
Nos processos de seleção já se nota um 
aumento do número de mulheres que se 
candidatam para trabalhar em portarias, o 
que não ocorria no passado.

“No geral as mulheres possuem 
características que se encaixam 
perfeitamente para a função de porteiro. 
Elas são atentas, têm jogo de cintura e dão 
atenção aos moradores. Isso pode fazer a 
diferença”, pontua Angélica Arbex.

Presença feminina em cargos de 
portaria e zeladoria aumenta

Jornal do Síndico

AN
UN

CI
E

(79) 99103-0741          / 3262- 3520
aracaju@jornaldosindico.com.br
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Projetos com sistemas de envidraçamen-
tos apostam em um diferencial impor-

tante ao aproximar ambientes e integrar es-
paços internos e externos. Os apaixonados 
pela natureza contam com uma vantagem 
interessante ao poderem contemplar com 
mais intensidade suas paisagens prediletas: 
o mar, o campo, o jardim de suas casas e o 
pôr do sol. 

Com os sistemas de envidraçamentos, 
sacadas, terraços, varandas, gazebos, jar-
dins de inverno, salões de festa e espaços 
gourmet, ganham maior amplitude e lumi-
nosidade. Ambientes adquirem “vida”, tor-
nando-se mais agradáveis e funcionais. Os 
espaços pouco utilizados são transforma-
dos em belíssimos locais de descanso e la-
zer, pontos de encontro da família que aca-
bam sendo compartilhados com frequência 
tanto pelos adultos quanto pelas crianças. 

O Sistema Reiki UP, originário na Eu-
ropa e adaptado à realidade brasileira, foi 
submetido a testes de ensaio com resulta-
dos positivos pelo renomado Centro Tec-
nológico de Controle da Qualidade Falcão 
Bauer. O produto passou, ainda, pelos testes 
de corrosão, manuseio e pressão de ven-
to, de acordo com o que rege a Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 
16259). 

Dentre as vantagens e diferenciais do 
Reiki UP tem-se o envidraçamento total de 
ambientes garantindo visão panorâmica e 
ventilação, sem perfis verticais de alumínio 
ou qualquer outra entrave. O Sistema Rei-
ki UP não possui dobradiças, puxadores ou 
maçanetas. Sua alta tecnologia proporcio-
na redução de ruídos externos e proteção 
contra chuvas, ventos e poluição e, o mais 
importante, aumento da área útil e conse-
quente valorização do imóvel. 

Seu sistema de vedação, aplicado com 
vidros temperados de 8 ou 10mm de espes-

Sistemas de envidraçamento: vantagens e diferenciais do REIKI UP 

sura, e roldanas com eixos fabricados em 
liga especial e rolamentos blindados com 
maior resistência mecânica e anticorrosiva 
permitem que os vidros deslizem suave-
mente até as extremidades onde, são gira-
dos perpendicularmente ao final para ocu-
par menos espaço e possibilitar a abertura 
total do ambiente. 

O Reiki UP atende as novas exigências 
do mercado arquitetônico e possui um de-
sign incomparável. O sistema de 

nivelamento único não utiliza rebites 
para fixação dos perfis e os perfis em liga de 
alumínio dispõem de acabamentos superfi-
ciais anodizados ou com pintura eletrostáti-
ca em diversas cores garantindo muito mais 
resistência às intempéries e corrosão. 

O Sistema Reiki de Envidraçamento 
também pode ser utilizado em portas, o 
que possibilita a integração dos ambientes, 
proporcionando leveza e amplitude. Conta 
também com adequação estética da pele de 
vidro com a funcionalidade de abertura do 
Sistema Reiki: o vidro sobreposto ao perfil 
de alumínio oculta a existência deste, con-
ferindo ao conjunto pele de vidro Reiki uma 
excelente qualidade estética e funcional. 

DIFERENCIAIS REIKI UP 
CONFORMIDADE: produto submetido 

aos testes de ensaios de Manuseio e Corro-
são LPC/L-267.116/15 e Pressão de Vento 
LPC/L-266.464/1/15, em conformidade 
com a ABNT NBR 16259 pelo Centro Tec-
nológico de Controle de Qualidade Falcão 
Bauer; 

TECNOLOGIA: revolução no mercado de 
envidraçamento tanto nos projetos de corte 
reto como também seccionados (formatos 
arredondados); PERSONALIZAÇÃO: pro-
duto projetado de forma personalizada ao 
imóvel do cliente, para encaixe e funciona-
mento perfeitos; 

ATENÇÃO AOS DETALHES: cada compo-

nente do produto é estudado, testado e de-
senvolvido para apresentar abertura total, 
parcial e fechamento com melhor desempe-
nho e efetividade na estrutura de alumínio 
e vidro; 

SEGURANÇA ADICIONAL: trava de se-
gurança com chave que proporciona um 
reforço de segurança ainda maior no caso 
de ambientes com criança ou de limpeza 
interna nas áreas mais altas. Permite, ainda, 
manter locais fechados por período de via-
gens ou de mudanças climáticas repentinas; 

ESTRUTURA: sistema de nivelamento 
inovador sem rebites aparentes e veda-
ção com produto exclusivo e imbatível no 
mercado; 

FUNCIONALIDADE: deslizamento per-
feito, mais rápido e mais leve dos painéis de 
vidro; 

DESIGN DIFERENCIADO: acabamen-
to protetor nas extremidades dos vidros e 
aparador de vidro em aço inox com limita-
dor de giro 90°; 

GARANTIA COMPROVADA: garantia de 
5 anos ao longo de mais de 5 mil obras ins-

taladas no estado de SERGIPE. 
VIDRO HOME – REIKI SISTEMAS 

PARA ENVIDRAÇAMENTOS 
Fabricante oficial da marca Reiki no 

estado de Sergipe com atuação há mais 
de 08 anos no mercado em sistemas para 
envidraçamentos. permitem diversas pos-
sibilidades de aplicações de sistemas para 
envidraçamentos em empreendimentos 
corporativos, comércios e residências. 

VH REIKI: pioneirismo e tradição nos 
projetos, respeito e compromisso com os 
clientes! 

Gostou de conhecer as vantagens e di-
ferenciais do Sistema de Envidraçamento 
Reiki UP? 

Quer saber mais sobre a VH? você pode-
rá conhecer as informações técnicas de cada 
produto e a melhor adequação em sistemas 
de envidraçamento para o seu projeto. 

Consulte nossa pagina, www.vi-
drohome.com.br , ou se preferir faça-nos 
uma visita : TRAVESSA IGUAÇU, 50 –  
BAIRRO 18 DO FORTE , 079 3243 5965 
atendimento@vidrohome.com.br.
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Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; Efésios 2:8

Utilizado como recurso em cada vez mais 
condomínios, a contratação de síndi-

co profissional tem virado uma tendência 
dentro do mercado imobiliário. A busca 
por esse tipo de profissional surgiu com 
as demandas dos condomínios clube, que 
necessitam da presença física de um síndi-
co durante o horário comercial, algo que a 
maioria dos moradores, remunerados ou 
não, não podiam ou não estavam dispostos 
a fazer na função.

A mesma indisposição ou indisponibi-
lidade dos condôminos em assumir esse 

importante cargo, independentemente de 
remuneração, se expandiu inclusive para 
condomínios menores que, diante da situ-
ação, optaram pela contratação de síndico 
profissional.

Várias são as vantagens para quem faz 
essa escolha. Por necessariamente ser re-
munerado, dele pode-se exigir muito mais 
do que se exige de um síndico morador. Por 
ser pessoa estranha ao edifício, esse tipo de 
profissional também executa o trabalho de 
forma imparcial, além de fazê-lo de forma 
otimizada, já que tem cursos e é qualificado 
para o serviço.

Preparado para a função, o síndico 
profissional consegue resolver com mais 
facilidades problemas que um síndico 
condômino talvez não conseguisse, como 
brigas de vizinhos, notificações e aplica-
ção de multas, ingresso de ações na Jus-
tiça, entre outros distúrbios comuns que 

acontecem nesse tipo de 
coletividade. Qualificado, 
o profissional também 
costuma ter mais habili-
dade no controle finan-
ceiro, na fiscalização da 
administradora, entre ou-
tras tarefas de gestão.

Normalmente, o condo-
mínio acena para esse tipo 
de contratação. Algumas 
vezes, os candidatos são 
apresentados entre os mo-
radores e levados pela ad-
ministradora ou por algum 
condômino. Em edifícios 
maiores, quando se decide 
a contratação, o conselho 
fica na incumbência de se-
lecionar os melhores pro-
fissionais e submeter a es-
colha, então, a assembleia.

Como a profissão ain-
da não é regulamentada, 
não há uma formação es-
pecífica definida em lei. 
Mas, há diversos cursos 
disponíveis no mercado 
que deixam o interessado 
apto para exercer a profis-
são. Evidentemente, como 
acontece em qualquer ou-
tra área de atuação, a expe-
riência também faz total di-
ferença aliada à formação.

Por essa razão, além de 
bom currículo e boa apre-
sentação, os gestores con-
dominiais que estão em 
busca de um síndico pro-
fissional devem exigir do 
candidato cursos de for-
mação, experiência com-
provada na função, bem 
como boas referências 
de outros condomínios 
onde atuou o profissio-
nal. Todos esses cuidados 
facilitam o processo de 
avaliação de um síndico 
que se enquadre no perfil 
buscado pelo condomínio, 
dando ampla segurança na 
tomada de decisão.

Síndico profissional por que contratar 
e como fazê-lo

RODRIGO KARPAT 
Advogado e palestrante, 
especialista em Direito imobiliário 
e em questões condominiais, sócio 
do escritório Karpat Sociedade de 
Advogados.
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Amo os que me amam,  e quem me procura me encontra.  Provérbios 8:17

TECNOLOGIA - ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

A energia solar é a energia ele-
tromagnética cuja fonte é o 

sol. Ela pode ser transformada em 
energia térmica ou elétrica e apli-
cada em diversos usos. As duas 
principais formas de aproveita-
mento da energia solar são a gera-
ção de energia elétrica e o aqueci-
mento solar de água.

Os sistemas fotovoltaicos são 
capazes de gerar energia elétrica 
através das chamadas células foto-
voltaicas. As células fotovoltaicas 
são feitas de materiais capazes de 
transformar a radiação solar dire-
tamente em energia elétrica através 
do chamado “efeito fotovoltaico”. 

COMO FUNCIONA?
O efeito fotovoltaico acontece 

quando a luz solar, através de seus 
fótons, é absorvida pela célula fo-
tovoltaica. A energia dos fótons da 
luz é transferida para os elétrons 
que então ganham a capacidade de 
movimentar-se. O movimento dos 
elétrons, por sua vez, gera a cor-
rente elétrica.

As células fotovoltaicas podem 
ser dispostas de diversas formas, 
sendo a mais utilizada a montagem 
de painéis ou módulos solares. As 
diferentes formas com que são 
montadas as células se prestam à 
adequação do uso, por um lado ma-

ximizando a eficiência e por outro 
se adequando às possibilidades ou 
necessidades arquitetônicas.

Quanto aos sistemas fotovoltai-
cos, estes podem ser divididos em 
dois grandes grupos: sistemas iso-
lados (off-grid) e sistemas conec-
tados à rede (grid-tie). Os sistemas 
isolados são aqueles que não se in-
tegram a rede elétrica e geralmente 
são utilizados em locais remotos 
ou onde o custo de acesso a rede é 
maior que o custo do próprio sis-
tema. Normalmente estes sistemas 
utilizam bateria para armazenar a 
energia. Já os sistemas conectados 
à rede servem como qualquer outra 
forma de geração de energia que 
utilizamos a partir da rede elétrica 
e são utilizados como substitutos 
destas outras fontes de energia. 
Neste caso não há necessidade de 
armazenamento. Este último vem 
sendo muito utilizado na zona ur-
bana em Sergipe.

O dimensionamento inicial do 
projeto de um sistema fotovoltaico 
começa pela definição da quantida-
de de energia a ser produzida. Parte-
-se do consumo de energia em kWh 
da unidade consumidora - o sistema 
deve ser dimensionado para produ-
zir no máximo 100% da energia mé-
dia consumida, pois o consumidor 
não será remunerado pela produção 

de energia em excesso. 
O tamanho do sistema 
também fica restrito 
à área disponível para 
instalação dos painéis.

O segundo passo 
é determinar o lo-
cal da instalação dos 
painéis. A produção 
máxima se dará em 
função da disponibili-
dade de sol, da orien-
tação e inclinação dos 
painéis. A inclinação 
dos painéis de maior 
produção é aquela 
onde a luz incide o 
mais perpendicular 
possível ao plano do 
painel e é função da 
latitude do local. 

Além da orientação 
e inclinação, a quanti-
dade de luz recebida 
também pode ser pre-
judicada por objetos ou 
construções próximas 
ao sistema fotovoltai-
co. Pequenas sombras 
podem prejudicar mui-
to a produção de ener-
gia. Deve ser feita uma 
análise de sombrea-
mento para todo o ano, 
pois o posicionamento 
do sol altera os ângulos 
de incidência e as som-
bras.

As empresas Let’s 
Save e EcoSolares uni-
ram-se e lançaram a 
campanha (- gastos + 
consciência) que visa 
a redução nas contas 
de energia elétrica e 
preservação do meio 
ambiente. 

Próxima edição: 
Vantagens e desvan-
tagens do sistema fo-
tovoltaico

O que é energia solar?
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cada caixa de entrada do DESO, a instalação 
só pode ser feita ao término da   lavagem das 
caixas, se for feita a limpeza do refil a cada 
3 meses e substituição a cada ano as caixas 
superiores   não precisarão mais serem 
lavadas, e as caixas inferiores a cada 5 anos, 
a conta é muito simples, depois de instalado  
o FILTRO BIG 20, o valor da despesa anual 
por cada caixa de entrada é de apenas R$ 
300,00 se comparado com a  obrigatoriedade 
de lavar caixas superiores e inferiores a cada 
ano (se o caso), fora o desperdício de água  e 
tempo em manutenção. 

O condomínio que se interessar pode nos 

O Senhor é compassivo e misericordioso,  mui paciente e cheio de amor.  Salmos 103:8

SAÚDE

A Filtros & Cia, apresenta a todos os 
condomínios uma proposta, que vai 

acabar com a necessidade da  lavagem das 
caixas d’água por um prazo de pelo menos 
5 anos, para isto é necessário instalar nas 
caixas de água  que recebem a água da 
companhia de saneamento (aqui DESO) , 
UM FILTRO BIG 20 (alta vazão, 6.000 litros/
hora)  o elemento filtrante é retro lavável, 
de simples manejo, onde o cabo de turma do 
prédio vai fazer a cada 3 meses, a vida útil 
deste refil é de até um ano, tem um custo 
baixo de apenas R$ 300,00 e cada FILTRO BIG 
20 vai custar apenas R$ 890,00 instalado em 

Como evitar a entrada de areia e 
partículas nas caixas dos condomínios

contactar, a Filtros & Cia  já possui 18 anos de  
credibilidade no mercado, e é Revenda dos 
purificadores Soft pioneira em Aracaju, tudo 
que vendemos instalamos  damos garantia 
e assistência permanente, faturamos com 
boletos bancários para condomínios, dúvidas 
ligue para Aliomar  79 99674-0416.
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SAULO ÁLVARES CARVALHO DE JESUS
Advogado, Mediador de Conflitos e Gestor 
Condominial. Membro da Comissão de Mediação, 
Conciliação e Arbitragem da OAB/SE.
sauloalvares@hotmail.com

Os conflitos são inerentes à convivência 
humana. Na visão do professor Dinamarco 

(2013), esses conflitos podem ser entendidos 
como “a situação existente entre duas ou mais 
pessoas ou grupos, caracterizado pela pretensão 
a um bem ou situação da vida e a impossibilidade 
de obtê-lo”. Ou seja, o conflito surge da frustração 
diante do desejo de se obter algo e ver essa 
pretensão dificultada pelo interesse de outras 
pessoas.

A vida em condomínio, como não poderia 
deixar de ser, é permeada por conflitos diários. 
Seja uma discussão acerca de som alto, dos 
animais que devem ser transportados no colo, do 
vizinho que fuma na janela e incomoda os demais, 
o fato é que é comum existirem conflitos a serem 
administrados o tempo todo para a manutenção 
da boa convivência entre os condôminos.

O síndico muitas vezes, em que pese não seja 
uma função prevista por expressa determinação 
legal, acaba sendo inserido nessas contendas e 
é preciso haver muita habilidade por parte dele 
para contornar estes conflitos da melhor forma 
possível. 

Em alguns casos, a mera aplicação das 
penalidades previstas na convenção condominial  
por si só não resolvem o problema, podendo 
inclusive agravar o conflito anterior e levar a 
situações extremas. Convém salientar que a 
relação de vizinhança em condomínio tende a 
ser continuada, ou seja, apesar do conflito, as 
partes em atrito vão se encontrar quase que 
diariamente e o mal-estar gerado pelo conflito 
não tratado poderá proporcionar desconfortos 
tais que inviabilizem a permanência naquele 
local.

Nesse cenário, a mediação de conflitos surge 
como uma alternativa viável para a pacificação 
da vida condominial. Trata-se de mais uma 
ferramenta com a qual o síndico poderá dispor 
na manutenção da ordem e boa convivência entre 
os vizinhos e evitando que muitos conflitos se 
tornem longas e cansativas demandas judiciais.

A mediação não é nova, porém a sua 

Gestão de conflitos: benefícios da mediação no dia a dia dos condomínios

LEGISLAÇÃO

regulamentação no Brasil ocorreu recentemente. 
A Lei n. 13.140/2015 estabeleceu as diretrizes 
para a utilização desta técnica de resolução de 
conflitos entre particulares e os condomínios 
podem e devem se valer dela no seu dia a dia.

Em síntese, a mediação consiste num método 
de resolução de conflitos em que um terceiro, 
imparcial, sem interesse na disputa, atua 
como facilitador do processo de comunicação 
entre as partes, promovendo o diálogo e 
permitindo que as mesmas consigam entender-
se reciprocamente. O mediador não decide a 
questão para os envolvidos, nem mesmo opina 
diretamente sobre a melhor forma de resolução 
– isso caberia mais ao conciliador, tema de outro 
estudo. O papel do mediador é exclusivamente o 
de ser um elo entre as partes em conflito, fazendo 
com que os mesmos enxerguem além das suas 
posições iniciais de discordância.

Entre as vantagens da mediação como meio 
de solução de disputas tem-se: 1. O custo: via 
de regra, procedimentos de mediação são 
muito mais baratos que processos judiciais; 2. 
A rapidez: comparando-se às ações judiciais, os 
procedimentos de mediação são extremamente 
céleres; 3. A satisfação das partes: diferente de 
uma ação judicial, onde os sentimentos das partes 
não são considerados na maioria das vezes, 
prevalecendo a boa técnica processual e os fatos, 
na mediação os sentimentos são valorizados 
e, inclusive, analisados. Com isso a satisfação 
dos envolvidos tende a ser bem maior; 4. A 
confidencialidade: em regra, as ações judiciais 
são públicas, à exceção dos processos que 
correm em segredo de justiça por determinação 
da lei. A mediação, por sua vez, tem como um 
dos seus princípios a confidencialidade, ou seja, 
todo o procedimento fica restrito às partes e 
ao mediador, o que garante a privacidade dos 
envolvidos.

Há uma série de outras vantagens no 
procedimento de mediação, porém, elenco 
apenas essas por hora como forma de demonstrar 
que o instituto pode sim ser uma importante 
alternativa para condomínios, síndicos e 
administradoras gerenciarem seus conflitos 
diários. Por outro lado, não se trata também 
de afastar de vez a necessidade de se acionar o 
Judiciário para a resolução de conflitos, mas sim 
de passar a utilizá-lo de modo mais racional, uma 
vez que é amplamente conhecida da população 

a morosidade no andamento das ações judiciais.
Os conflitos fazem parte da vida humana, este 

é um fato. É um fato também que muitas vezes 
os conflitos podem servir de ponte para uma 
evolução nas relações sociais. Tudo depende 
da forma como eles são administrados. Saber 
gerenciar bem os conflitos do dia a dia é uma 
forma de garantir uma convivência mais saudável 
e harmoniosa. Sem dúvida, o seu condomínio 
agradece!
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Amo os que me amam,  e quem me procura me encontra.  Provérbios 8:17

ADMNISTRAÇÃO

Prudência na hora de contratar 
funcionários para condomínios

O condomínio é uma empresa, por isso, na hora de contratar 
funcionários é necessário muita cautela, cuidado e precaução.

Toda contratação de funcionário tem seu tra-
mite burocrático, é necessário respeitar todo 

o processo de contratação, uma vez que, se contra-
tados sem os cuidados necessários, funcionários 
podem colocar a segurança dos moradores em risco.

A terceirização vem se instalando gradualmen-
te no Brasil, e em casos de condomínios seu ritmo 
é mais rápido, isto porque traz maior comodidade e 
tempo livre para os representantes do condomínio 
poderem se ocupar de tarefas mais importantes ao 
mesmo, repassando o trabalho de auxiliar e dividir 
tarefas para seus funcionários, como de limpeza, vi-
gilância etc. 

Evite contratar pes-
soas por indicações de 
amigo do amigo, de pa-
rente do vizinho, ou de 
um conhecido que está 
necessitando de traba-
lho. Nos dias atuais, são 
muitos profissionais 
disponíveis no merca-
do, se o condomínio vai 
contratar funcionários, 
que busque escolher 
os melhores para que o 
síndico e moradores não 
tenham dor de cabeça 
e preocupações devi-
do à má contratação. Se 
numa seleção prévia, as 
pessoas são contratadas 
pela avaliação mediante 
sua capacidade técnica, 
infelizmente chegam a 
ser demitidas pela má 
conduta. Imagine, quan-
do não há recrutamento 
e seleção adequada para 
contratar. Atualmente, 
além das administrado-
ras de condomínios, exis-
tem muitas empresas 
que fazem o serviço de 
Recrutamento e Seleção, 
onde objetivam, alinhar 

o perfil da vaga disponível com o perfil do profissional 
que deve ser contratado. Desse modo, o serviço ter-
ceirizado, gera maior assertividade na contratação, 
evitando influências de indicações de pessoas mora-
dores do condomínio ou até mesmo pelo síndico. O 
palestrante, Edmar Nogueira da Rocha, diz: “nunca 
contrate quem você não possa demitir”.

Dessa forma, quando a seleção é feita pela em-
presa terceirizada, a mesma se encarregará de apre-
sentar ao síndico, os três melhores perfis para a fun-
ção. Esse, poderá escolher o melhor profissional que 
irá se enquadrar na colocação, observando inclusive 
a questão da empatia, visto que, ele será o gestor da 
equipe. É importante que a empresa utilize os proce-
dimentos adequados na contratação:

• Realizar entrevista pessoal com o candidato, de 
preferência por profissional com conhecimento em 
processos seletivos e práticas de Recursos Huma-
nos;

• Solicitar do candidato cópia de toda documen-
tação necessária para contratação, conferindo com 
os documentos originais;

• Solicitar, na ocasião da contratação e renovar 
periodicamente (a cada 6 ou 12 meses), o atestado 
de antecedentes criminais;

• Solicitar Atestado de Antecedentes Criminais 
(Secretaria de Segurança Pública);

• A administradora de condomínios deve analisar 
ainda, se o aspecto pessoal do candidato é compatí-
vel com a função para a qual ele se candidata;

• Buscar referências nos dois últimos empregos 
do candidato. Falar diretamente com o síndico, para 
obter informações sobre temperamento e sociabili-
dade, bem como capacidade e conhecimento técni-
cos;

• O período de experiência deve obedecer 45 dias 
de trabalho, prorrogável por mais 45 dias;

• Os síndicos devem pagar aos funcionários dos 
condomínios salários compatíveis com os pratica-
dos no mercado. Assim, evita-se a dupla jornada de 
trabalho.

Coloco-me à disposição para tirar dúvidas ou 
conversar sobre a matéria.

Contato: (79) 9 9961-5636, 3222-9043
contato@intccoaching.com.br
Facebook: Erenita Sousa

ERENITA SOUSA
É Contadora, Master Coach, 
Trainer, Palestrante, 
Consultora, Analista de perfil 
comportamental. É Diretora 
do INTC – Instituto Nacional 

de Treinamento Comportamental. Colunista 
das revistas web: TI&N Sergipe e Click Sergipe 
e do Jornal do Síndico.
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Espere no Senhor.  Seja forte! Coragem!  Espere no Senhor.  Salmos 27:14



Peçam, e será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta será aberta.  Mateus 7:7


