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Quando se trabalha com gestão de recursos, 
“planejamento” é uma palavra essencial. Na 

administração do condomínio não é diferente. Co-
locar no papel uma previsão de quanto se obte-
rá de receita, bem como as despesas esperadas é 
fundamental para planejar a rotina dos próximos 
meses. Contudo, essa ainda não é uma prática ado-
tada por grande parte dos condomínios brasileiros 
e essa falta de organização depois cobra um preço.

   Confira na pág 5.

Manutenção 
corretiva ilimitada 

e preventiva 
mensal

Veja anúncio na pág 4
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Veja anúncio na pág 13 

Síndicos devem preparar planejamento orçamentário para 2018
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EDITORA

5 cuidados básicos em assembleias de condomínio

Você costuma participar das assembleia do seu condo-
mínio?

As assembleias são reuniões essenciais e indispensá-
veis para o bom funcionamento das rotinas dos condomí-
nios em geral.

É nestas reuniões que proprietários, moradores e sín-
dico se reúnem para tratar sobre assuntos de interesse co-
mum, tais como gestão das contas, previsão orçamentária 
e despesas.

As deliberações de uma assembleia condominial são so-
beranas, desse modo, as decisões devem ser acatadas por 
todos os condôminos, mesmo que estas sejam contrárias 
aos interesses de alguns. 

No entanto, se a assembleia desrespeitar a legislação 
vigente ou as disposições contidas na convenção do con-
domínio ou regulamento interno, esta será passível de ser 
anulada. 

E para buscar-se a desconstituição de uma assembleia 
há dois caminhos, quais sejam, decisão em uma nova as-
sembleia ou decisão judicial, esta última na hipótese de 
evidente ilegalidade.

As decisões tomadas em assembleias condominiais fa-
zem lei entre 
os condôminos, 
portanto, devem 
ser acatadas por 
todos moradores. 

A participa-
ção nestas reuni-
ões não é obriga-
tória, no entanto, 
quando há au-
sência do condô-

mino significa que este concordará automaticamente com 
as decisões aprovadas.

Desse modo, vejamos 5 cuidados básicos a serem toma-
dos quando da realização de assembleias condominiais:

- Convocação da Assembleia 
Quando realizado o edital de convocação de assembleia 

condominial, este deverá ser claro e objetivo quanto aos as-
suntos que serão discutidos.

Ainda, deverá observar prazo razoável entre a convoca-
ção e a data da assembleia, bem como constar horário da 
primeira e da segunda chamada (na prática utiliza-se 30 
min entre as chamadas). 

Veja que quando a convocação referir apenas “assuntos 
gerais”, estes somente poderão ser discutidos, uma vez que 
para serem votados os assuntos devem estar especificados 
na convocação.

 A convocação da assembleia deverá ser realizada a to-
dos os condôminos, ou seja, todos os condôminos devem 
ser convocados a participar da reunião marcada, sob pena 
de nulidade. 

Embora existam pequenas diferenças entre a assem-
bleia geral ordinária e extraordinária, ambas obedecem ao 
mesmo procedimento para convocação.

- Condução da Assembleia
Ao iniciar-se a assembleia, o primeiro ato será decidir 

quem presidirá a reunião, bem como quem será o secretá-
rio, o qual é responsável pela ata da reunião.

Quando da escolha do presidente é recomendável que 
este seja alguém neutro, porém firme, a fim de evitar o des-
vio nos assuntos que serão objeto do debate. 

Não é indicado o síndico presidir ou secretariar a as-
sembleia para evitar questionamentos sobre as decisões e 
votos.

Importante: Se dentre os presentes, houver algum parti-
cipante, por meio de procuração, esta deverá ser recolhida e 
anexada pelo presidente ou secretário a lista de presentes. 

- Quorum de Votação
Há diversos detalhes importantes nas assembleias de 

condomínio, sendo um deles o quorum de votação.

SIMONE GONÇALVES
Advogada OAB/RS 74.437
contato@simonegoncalves.com.br
www.simonegoncalves.com.br
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Dependendo dos assuntos a serem tratados, é 
preciso ficar atento ao quórum de votação que deve 
ser respeitado. 

A não observação do quorum resulta em conse-
quências nas decisões votadas e aprovadas em as-
sembleia.

Nossa legislação traz que, quando exigido quo-
rum especial, as decisões da assembleia serão toma-
das, em primeira convocação, por maioria de votos 
dos condôminos presentes que representem pelo 
menos metade das frações ideais.

Também traz que, em segunda convocação, a as-
sembleia poderá decidir por maioria dos votos dos 
presentes, observando-se quando exigido quorum 
especial.

Os votos serão sempre proporcionais às frações 
ideais, caso não haja disposição contrária em con-
venção.

Assim, as decisões de assembleia condominial 
regularmente convocada e constituída obriga a to-
dos os condôminos. 

- Ata da Assembleia
Toda assembleia de condomínio, seja ela ordiná-

ria ou extraordinária, deve ser resumida em uma ata.
A ata de uma assembleia  é documento extrema-

mente importante, por isso deve ser clara e objetiva, 
pois é através dela que são validadas todas as deci-
sões tomadas, servindo de prova do que foi decidido 
na reunião.

Desse modo, existem alguns cuidados básicos 
que você deve que seguir para que a ata da assem-
bleia de seu condomínio tenha validade.

A ata deve ser escrita apenas reproduzindo o 
que aconteceu durante a reunião, contendo as dis-
cussões, comentários e apuração de votos, se for o 
caso.

A redação da ata deverá ser realizada pelo secre-
tário, sendo esta assinada por ele e pelo presidente 
da assembleia. 

Não é preciso prolongar muito, sendo suficientes 
o registro dos assuntos tratados, do que foi resolvi-
do e de, eventuais, protestos.

As decisões aprovadas com os quoruns e proce-
dimentos corretos, validam a ata, ou seja, todos de-
vem acatá-la.

- Quem pode participar e votar nas Assembleias
A assembleia condominial é a autoridade su-

prema de um condomínio, por isso suas decisões 
só podem ser anuladas judicialmente ou por nova 
assembleia.

Geralmente, as convo-
cações para assembleias 
proíbem a participação 
de inquilinos ou exigem 
procuração. 

No entanto, no caso de 
inquilinos, com o contra-
to de locação em mãos es-
tes tem direito de partici-
par e votar, exceto para 
quoruns especiais em 
que a própria legislação 
salienta o voto específico 
de “condôminos”.

Desse modo, podem 
participar das assem-
bleias o síndico, proprie-
tários, representantes 
legais com procuração 
específica e os inquilinos, 
no entanto, estes somen-
te podem votar quando 
tratar-se de assunto não 
seja sobre despesas ex-
traordinárias. 

Quanto aos inadim-
plentes, a legislação traz 
que é direito do condômi-
no votar nas deliberações 
da assembleia e delas 
participar, desde que es-
teja adimplente!

Esses são apenas alguns 
dos cuidados que o condo-

mínio deve tomar para evitar transtornos futuros.
É importante esclarecer que, os excessos ocorri-

dos em assembleias, tais como insultos e gritarias, 
podem vir a ser objeto de futuros pedidos de inde-
nização.

Assim, para que as assembleias condominiais 
ocorram de forma produtiva é necessário evitar as 
hostilidades , bem como assuntos que não visem 
a coletividade, por isso a importância da pauta da 
reunião ser disponibilizada antes da realização da 
assembleia. 

Portanto, tomando-se alguns cuidados básicos, é 
possível evitar o transtorno de uma futura anulação 
da assembléia realizada. 

Conheça nosso Blog e cadastre-se para receber 
gratuitamente conteúdos e atualizações. http://si-
monegoncalves.com.br/blog/ 
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Processo eleitoral em condomínio: convocação 
e preparação para assembleia

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

O Art. 1.347 do Código Civil dispõe: “A assembleia escolherá um 
síndico, que poderá não ser condômino, para administrar o 
condomínio, por prazo não superior a dois anos, o qual poderá 

renovar-se”. As eleições condominiais são alvo, ainda, de grandes 
dúvidas e normalmente também motivo de grande instabilidade no 
convívio condominial por diversos fatores. O objetivo deste artigo é 
trazer alguns conceitos à luz da legislação pátria a respeito do processo 
eleitoral e trazer recomendações para propiciar a escolha de um novo 
síndico de forma adequada.

Como diz o caput do artigo acima citado, cabe a assembleia a escolha 

de seu síndico, podendo este ser condômino ou não (e, por isso, a 
crescente opção de alguns condomínios pelos síndicos profissionais). 
O próprio artigo fala da possibilidade de reeleição, entretanto cada 
mandato deve ter, no máximo, dois anos. Não é redundante falar – 
embora seja óbvio – que o candidato a síndico, se condômino for, deve 
estar adimplente com suas obrigações condominiais.

Feito esse preambulo sobre a votação do síndico, é preciso esclarecer 
que embora a lei não estabeleça um procedimento específico este pode 
ser suprido pela Convenção Coletiva do Condomínio ou, por exemplo, 
uma assembleia extraordinária para fixar como será o processo. 
Normalmente as convenções possuem uma previsão da convocação 
para a assembleia para fins eleitorais, que deve ser devidamente 
respeitado – sob pena de nulidade.

Algumas convenções, também, exige a formação de chapas para a 
disputa dos cargos, embora essa exigência não seja algo necessário, 
podendo a assembleia deliberar, por exemplo, e fazer votações distintas 
para o cargo de síndico, subsíndico e conselho fiscal (exigência do Art. 
1.356 do CC). Neste ponto, é fundamental que o gestor condominial em 
atividade respeite e siga a previsão da Convenção do seu condomínio, 
podendo acrescentar métodos não previstos como, por exemplo, 
realizar uma convocação com antecedência maior do mínimo exigido 
em convenção para permitir mais tempo de organização, debate e 
formação de candidaturas no condomínio.

Outra prática sugerida é permitir que os candidatos formais – 
que podem se candidatar, por exemplo, registrando-se no livro de 
ocorrências ou encaminhando pedido formal ao e-mail do condomínio 
– coloquem cartazes informativos sobre suas propostas nos murais. 
Entretanto, orienta-se que estes cartazes sejam pautados em propostas 
e não em críticas aos demais candidatos até para se manter o bom nível.

Por fim, outra sugestão interessante a ser adotada é a formação de 
uma comissão eleitoral formada por condôminos que não pretendam 
se candidatar e contando com o apoio da administradora ou mesmo 
do escritório de advocacia do próprio condomínio de modo a garantir 
a lisura do processo eleitoral evitando nulidades futuras e o respeito 
não só a convenção coletiva, como também da legislação. No próximo 
artigo, vamos avançar no tema tratando sobre cuidados na assembleia 
de eleição, até lá!

THIAGO NORONHA VIEIRA
thiagonoronha.adv@gmail.com
Advogado e consultor jurídico. Sócio do escritório ACNLAW - 
Advocacia Especializada. Pós-Graduando em Direito Empresarial 
pela PUC/MG. Membro da Escola Superior de Advocacia (ESA/
SE)
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do gasto e onde é possível economizar. A gerente de Relacionamento com o 
Cliente da empresa, Angélica Arbex, chama a atenção para os custos com fun-
cionários. 

“A folha de pagamento de um condomínio, somados salários e encargos, 
representa, em média, 50% do total das despesas mensais. Isso porque, no 
Brasil, e particularmente em São Paulo, há sete funcionários por prédio, en-
quanto em países da Europa, por exemplo, essa média é de dois”, afirma a 
gerente da Lello. 

Confira as dicas da especialista para realizar um planejamento orçamentá-
rio eficiente para o ano 
de 2018:

* Revise o número de 
horas extras realizadas 
pelos funcionários, para 
ver onde e como é possí-
vel cortar. 

* Outra dica fun-
damental é planejar o 
rateio, em 12 cotas, do 
dissídio dos funcioná-
rios e do pagamento 
de 13º salários e en-
cargos, evitando que 
nos três últimos meses 
do ano haja aumento 
brusco no valor da cota 
do condomínio.

* Cheque o índice 
histórico de inadim-
plência do condomínio 
e projete esse déficit no 
orçamento, evitando, 
desta forma, maiores 
problemas com o fluxo 
de caixa do prédio.

* Verifique as datas 
de renovação dos con-
tratos de manutenção e 
conservação, como de 
elevadores e bombas, 
por exemplo, para tam-
bém projetar o índice de 
reajuste no orçamento 
do condomínio.

Síndicos devem preparar planejamento orçamentário 
para 2018

Quando se trabalha com gestão de recursos, “planejamento” é uma pa-
lavra essencial. Na administração do condomínio não é diferente. Co-
locar no papel uma previsão de quanto se obterá de receita, bem como 

as despesas esperadas é fundamental para planejar a rotina dos próximos 
meses. Contudo, essa ainda não é uma prática adotada por grande parte dos 
condomínios brasileiros e essa falta de organização depois cobra um preço.

Segundo levantamento da empresa administradora de condomínios Lello, 
atuante na cidade de São Paulo - com filiais na capital paulista, ABC, interior 
e litoral - aproximadamente 40% dos condomínios da capital paulistana não 
realizam o planejamento de despesas no fim do ano.

Isso é avaliado de forma negativa, uma vez que em um momento de sa-
lários achatados e bolsos apertados, os síndicos precisam cuidar para que a 
cota mensal do condomínio paga pelos moradores se mantenha o mais está-
vel possível ao longo do ano, realizando o planejamento financeiro do edifício 
com antecedência e submetendo esses itens à aprovação da assembleia.

Esse é o momento de avaliar como o dinheiro do condomínio está sen-

Por: Cecilia Lima -  RP: 3268/DRT/PB
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Implantação de portaria virtual 
pode enxugar até 70% das 
despesas do condomínio

Não é necessária uma análise muito 
aprofundada das contas do condomínio 
para chegarmos à conclusão de que 

o pagamento de funcionários é, de longe, 
a maior despesa. Manter um funcionário, 
cumprindo à risca todas as obrigações 
trabalhistas da legislação vigente, é um 
investimento bastante caro. Funcionários de 
limpeza, zeladoria, vigilância e portaria são 
algumas das categorias que o condomínio 
precisa contar (a depender de suas dimensões 
obviamente). 

A tecnologia pode ajudar a enxugar os 
gastos com pessoal e assim reduzir até 
70% das despesas gerais. A implantação 
de uma portaria virtual já é uma tendência 
forte verificada em prédios corporativos e 
residenciais em todo o Brasil. Em que consiste 
essa portaria virtual? Basicamente, a função 
de “porteiro” fica a cargo de uma central de 
monitoramento terceirizada, com acesso às 
câmeras e aos interfones de todo o imóvel. 

Há empresas especializadas nesse tipo de 
trabalho remoto. 

Contudo, embora possua vantagens, esse 
modelo apresenta limitações e é indicado 
para prédios com um perfil específico, não 
para todos. Especialistas em segurança 
patrimonial recomendam o uso de portaria 
virtual para condomínios com uma entrada de 
portaria e, no máximo, 40 unidades. Edifícios 
maiores poderiam ter o sistema prejudicado 
em momentos de pico de acesso, o que criaria 
um pequeno risco de invasões.

Todavia, condomínios de pequeno e 
médio porte geralmente se adaptam bem e 
apresentam uma significativa melhora na 
sensação de segurança, pois além da garantia de 
monitoramento 24h, há empresas que oferecem 
rondas presenciais (todos os serviços devem 
estar discriminados em contrato). Com a portaria 
remota, minimizam-se os riscos de o porteiro 
ser rendido em seu posto de trabalho e assim 
ser obrigado a liberar acesso de criminosos. 

Por: Cecilia Lima -  RP: 3268/DRT/PB
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Outro aspecto em que a portaria virtual 
“bate” a convencional é a atenção exclusiva: 
o porteiro remoto estará 100% atento aos 
comandos da sua função, enquanto que na 
presencial o porteiro, muitas vezes é desviado 
de seu serviço por influências externas, 
até mesmo moradores que o distraem, 
ressaltando também o fato de que alguns 
dormem em horário de serviço.

O especialista em segurança Cezar Loureiro, 
da empresa segurancajato.com, ressalta 
que é de total importância que os usuários 
do condomínio estejam envolvidos no 
processo de transição da portaria, recebendo 
instruções sobre como proceder. “O controle 
de acesso digital, usando cartão ou chaveiro 
de proximidade, é muito mais prático que os 
modelos mais comuns, porém é o morador 
que deverá ficar atento para confirmar se 
está devidamente fechado. Além disso, sem 
o porteiro o morador deverá receber as 
entregas, tomando cuidado com a segurança. 
São ações simples, mas que precisam ser bem 
combinadas visando o bem comum”, alerta.

Após o investimento inicial com os 
equipamentos (câmeras e fechaduras), 
pagamento de despesas com demissão de 
funcionários, entre outros custos, a média 
de redução na taxa condominial é de 40%. 
Empresas prestadoras desse tipo de serviço 
garantem que a redução pode chegar a até 
70%, pois o pagamento de salário e encargos 
para os porteiros seriam o principal gasto.



8 Ano II • Nº 23 • DEZEMBRO 2017 • Aracaju/SE

Condômino só paga taxa após a tomada de posse do imóvel

Quando termina a responsabilidade 
da construtora em pagar as taxas 
condominiais, e elas passam a ser pagas 

pelo promitente comprador? Para a maioria dos 
órgãos jurídicos, o contrato de promessa e venda 
não é suficiente para que a construtora se exima 
deste compromisso.

Afinal o promitente comprador é ou não 
responsável pelo pagamento das despesas de 
condomínio? E se for, a partir de que data? O 
fato é recorrente nas vendas de construtoras e 
incorporadores para adquirentes de unidades 
autônomas. A questão da legitimidade passiva 
nas ações de cobrança de cotas condominiais 

tem sido enfrentada com freqüência crescente 
nos tribunais. Foi, também, objeto de discussão 
no VIENAI – Encontro Nacional dos Advogados 
do mercado imobiliário, realizado em outubro 
do ano passado, no Rio de Janeiro. Destacou-se 
no encontro a posição do Superior Tribunal de 
Justiça, por ser a ultima palavra no assunto.

Aprimorando posição anterior do STJ, 
no sentido de ser o promitente comprador 
responsável pelas despesas do condomínio, 
decisão da terceira turma do STJ (recurso especial 
n. 238.099, originário de São Paulo), deixa bem 
claro que não basta a existência de contrato de 
compromisso de compra e venda, registrado 
ou não. É preciso que o promitente comprador 
tenha efetivamente tomado posse do imóvel, com 
conhecimento da comunidade condominial.

Extrai-se da ementa do acórdão, nas palavras 
do ministro Waldemar Zveiter, relator. “Somente 
quando ficar patente a disponibilidade da posse, 
do uso e do gozo da coisa, é que se conhece 
legitimidade passiva do promitente comprador 
de unidade autônoma quanto às obrigações 
respeitantes aos encargos condominiais, ainda 
que não tenha havido o registro do contrato de 
promessa de compra e venda”.

Relevância da posse 
O contrato de promessa de compra e venda, 

antes, estipulava que o comprador da unidade 
fica responsável pelas despesas de condomínio a 
partir do momento em que for comunicação de 
que as chaves encontravam-se em sua disposição. 
Porém, não ficou bem esclarecido na instrução 
do processo em que época, efetivamente, 

Luiz Fernando de Queiroz 
Autor do Guia do Condomínio IOB e colaborador 

do Jornal do Sindico
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Informativo Filtros & Cia
A Filtros & Cia informa que nesse final de ano está facilitando a insta-

lação de purificadores de água gelada e natural Soft by Everest nas 
guaritas e outras áreas comuns dos condomínios. Com pagamentos faci-
litados em até 4 boletos. Com a  instalação dos purificadores Soft no lu-
gar da água mineral de garrafão, visando a economia e a facilidade de ter 
uma água gelada e acessível. O refil do purificador Soft é capaz de filtrar e 
declorar 4.000 litros de água. As instalações e as manutenções são feitas 

por nossa equi-
pe técnica e 
sem cobrança 
de visitas. Dú-
vidas ligar para 
Aliomar ( Dr. 
Água ) no tele-
fone 79 99674 
0416.

o promitente comprador tomaria posse no imóvel, tal detalhe não foi 
considerado pela Décima Segunda Câmara Cível do Segundo Tribunal de 
Alçada de São Paulo, que julgou procedente a ação de cobrança contra a 
construtora, por entender que a ação de cobrança de despesas condominiais 
deve ser proposta contra quem conste como titular no registro de imóveis, 
do direito real da unidade condominial. Não foi esse o entendimento da 
Terceira Turma do STJ.

Fundamentando sua decisão, o ministro Waldemar Zveiter lembra que, 
embora a jurisprudência do STJ tenha afirmado que a cobrança de cotas 
condominiais deve recair sobre o comprador da unidade adquirida em 
condomínio, sendo irrelevante o fato de a escritura de compra e venda não 
estar inscrita no cartório de imóveis, tal posição não dispensa a posse do 
comprador do imóvel. 

Assim aconteceu em julgamentos relatados pelo ministro Sálvio de 
Figueiredo Teixeira (Resp. 1388339/MG), e que ele faz referencia ao 
promitente comprador “investido na posse do imóvel” e pelo ministro César 
Rocha (Resp. 212799/SP), que somente quando já tenha recebido as chaves 
e passado a ter assim a disponibilidade da posse, do uso e do gozo da coisa, é 
que se reconhece a legitimidade passiva ao promitente comprador. Em suma, 
o comprador sem contrato registrado só assume o débito do condomínio a 
partir de sua posse efetiva na unidade condominial.
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Com a entrada em vigor do Novo Código 
de Processo Civil em abril de 2016, o rito 
de cobrança mudou e as ações de cotas 

em atraso passaram a ser consideradas títulos 
executivos extrajudiciais, o que possibilitou 
maior celeridade na cobrança de taxas 
condominiais atrasadas, o que antes requeria 
um processo muito mais demorado que, por 
sua vez, contribuía para a manutenção de 
altos índices de inadimplência. 

A mudança na legisla facilitou a execução 
de dívidas. Contudo, verifica-se falta de 
conhecimento por parte de alguns condomínios 
para fazer valer a prerrogativa da cobrança. 
Para tal procedimento, é necessário que o 
condomínio reúna condições adequadas para 
justificar estar na posição de cobrar. Caso seja 
identificada alguma irregularidade, o pedido 
de cobrança pode ser negado na Justiça.

Foi o que aconteceu no final deste ano, 
quando a 3ª Turma Cível do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e Territórios 
(TJDFT), por unanimidade, negou provimento 
ao recurso do Condomínio Residencial Park 

Jockey e manteve a sentença que indeferiu sua 
petição inicial, por ausência dos documentos 
necessários para o processo de execução.

O caso teve início quando o condomínio 
ajuizou ação no intuito de executar as parcelas 

Condomínios em situação de irregularidade 
não podem executar taxas condominiais

(Redação com TJDFT)
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em atraso de um condômino. Contudo, o mesmo 
não juntou documentos que, de acordo com o 
magistrado relator, são imprescindíveis para 
o procedimento de execução. Após analisar o 
pedido inicial, o magistrado determinou que 
o exequente juntasse aos autos a Certidão 
de Registro de Imóvel do condomínio, bem 
como seu registro de instituição, e registro 
de compra do imóvel onde o condomínio é 
situado, ou, que adequasse o processo ao 
procedimento comum. 

Todavia, o condomínio apresentou resposta 
na qual defendeu a desnecessidade de juntar 
os documentos requeridos pelo juízo. A 
sentença proferida pelo juiz titular da 2ª 
Vara Cível de Águas Claras indeferiu a petição 
inicial e declarou a extinção do processo, sem 
análise da questão principal, devendo o autor 
arcar com as custas processuais.

Inconformado, o condomínio interpôs 
recurso, mas os desembargadores entenderam 
que a sentença deveria ser mantida em sua 
integralidade, e registraram: “Ocorre que o 
apelante não possui Registro no Cartório de 
Registro de Imóveis, razão pela qual não pode 
ser abarcado pelo conceito de condomínio 
edilício, como já anteriormente ressaltado. 
Ainda que atue como “condomínio de fato”, 
essa característica não é suficiente para 
qualificar os encargos supostamente devidos 
pelo apelado como título executivo, nos 
termos do art. 784, inc. X, do CPC.  

Jornal do Síndico

AN
U

N
CI

E

(79) 99103-0741          / 3022-1451

aracaju@jornaldosindico.com.br
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Mais um ano se passou um ano cheio 
de agonias, de incertezas, um ano 
de muitas descobertas, um ano 

de uma apresentação verdadeira de como 
politicamente estamos em maus momentos, 
mas por outro lado foi um ano também de 
reflexão, um ano que para muitos de nós 
serviu para nos reinventarmos e superamos as 
dificuldades, pois a vida é sempre assim ela nos 
apresenta as dificuldades para exatamente as 
superarmos. Não podemos mais ficar apenas 
nos lamentando da crise ou das dificuldades 
temos que lutar, trabalhar muito e nos 
planejar, temos que ser verdadeiros com nós 
mesmos e ter o comprometimento com nossos 
objetivos e responsabilidades, não podemos 
ter essa “crise” como justificativa dos nossos 
fracassos ou para tentar “empurrar com a 
barriga” nossos compromissos e obrigações, 
devemos sim é nos planejar já que com isso 
acabamos encontrando soluções.

Esse ano foi muito difícil, mas que 
tal pensarmos que estamos vivos com 
saúde(mesmo que em alguns casos abalada), 
que não podemos nos esconder e sem 
temos que enfrentar as dificuldades. O que 
precisamos é ter persistência é descobrir 
caminhos para honrar nossos compromissos, 
é saber que o amanha sempre vai estar lá e 

que hoje é o momento para nossa luta!
Em se tratando dos nossos condomínios, 

que tal sermos pacientes, buscar um melhor 
caminho para diminuir a inadimplência sem 
atacar de forma indesejada os condôminos 
que estão em dificuldades? Que tal fazer um 
planejamento de forma que a convivência 
seja melhor? Nem sempre o imediatismo é o 
melhor remédio. 

A equipe do Jornal do Síndico deseja a todo 
um Feliz Natal e um próspero 2018 cheio de 
alegrias, saúde e muito suce$$o!!

Feliz Natal e um Próspero 2018!
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Cópia Xerográ�ca

Levantamento Cadastral

Plotagem de Projetos Escaneamento de Projetos

Desenho de Projetos (CAD)

www.cadgraffics.com.br
MATRIZ (AJU)

(79) 3246-2011

FILIAL (AJU)

(79) 3246-1765

FILIAL (LAG)

(79) 99805-7146

Levantamento cadastral para condomínios
Objetivo:
Desenhar o imóvel (Projeto Arquitetônico 

do Condomínio) conforme existe hoje. Pode ser 
todo o Condomínio como também partes dele 
que houve alterações, mas não está atualizado 
como Projeto. Tipo: Área de Lazer, Guarita, 
Hall de Entrada, até mesmo o apartamento do 
morador. 

Vantagens: 
Registrar o Projeto Arquitetônico como 

Documento:
Regularizar o Imóvel;
Atualizar o Projeto conforme se encontra o 

Condomínio Hoje;
Evita transtornos e multas por necessidade 

de alguns órgãos solicitarem tipo:  BOMBEIRO, 
EMURB, SEMA, etc...

Facilita o Projetista desenvolver o Projeto 
de Reforma.

Desenho de projetos para condomínios
Objetivo:
Desenhar os Projetos do Condomínio que 

estão arquivados em Meio Físico (Impresso em 
papel).

Tipos de Projetos: Arquitetônico, estrutural, 
Elétrico, Hidráulico, Sanitário, Telefônico, etc...

Vantagens:
Transformar os desenhos do Meio Físico 

(papel) para o Meio Digital (CD / DVD / PEN 
DRIVE);

Facilidade no Armazenamento e na Busca 
dos Projetos;

Segurança no Armazenamento dos Projetos;
Facilidade no transporte e distribuição 

de Projetos para os Condôminos (através de 
e-mails);

Pode fazer impressão com facilidade em 
qualquer Impressora ou Plotter;

Facilita o Projetista desenvolver (Editar) o 
Projeto para Reforma.

Cópias xerograficas de projetos para 
condomínios

Objetivo:
Tirar cópias dos Projetos dos Condomínios 

para distribuir para dos Condôminos, 
Projetistas, Engenheiros ou gerar uma cópias 
para Armazenar como Backup (Segurança).

Vantagens:
Fazer Cópia (xerox) dos desenhos do Meio 

Físico (papel) para o Meio Físico (papel)
Atualiza os projetos com papéis antigos 

para papéis novos.
Distribuição dos Projetos em Meio Físico 

(papel) para os Condôminos. 

Escaneamento (digitalização) de 
projetos para condomínios

Objetivo:
Transformar os Projetos em Meio Físico para 

o Meio Digital não Editável (Tipo: Imagem) – 
Arquivos em *.JPG ou *.PDF

Vantagens:
Transformar os desenhos do Meio Físico 

(papel) para o Meio Digital (CD / DVD / PEN 
DRIVE);

Facilidade no Armazenamento e na Busca 
dos Projetos;

Segurança no Armazenamento dos Projetos;
Facilidade no transporte e distribuição 

de Projetos para os Condôminos (através de 
e-mails);

Pode fazer impressão com facilidade em 
qualquer Impressora ou Plotter;

Plotagem (impressão) de projetos para 
condomínios

Objetivo:
Imprimir os Projetos que estão em Meio 

Digital tipo: AutoCAD (*.DWG), *.PDF, *.DXF, 
*.TIFF, *.DWF, *.JPG, etc...

Vantagens:
Transformar os desenhos do Meio Digital 

para o Meio Físico (papel) para arquivar ou 
distribuir para os condôminos;

Atualiza os projetos com papéis antigos 
para papéis novos.

Facilita o Projetista analisar o Projeto para 
fazer alguma alteração no Condomínio.

Os Órgãos necessitam do projeto impresso 
para Registrar, Carimbar, Arquivar e identificar 
o imóvel como Regularizada, isto é, em ordem.

Serviços Cadgraffic’s para condomínios
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Nós da Condomínios Online queremos 
agradecer pela confiança e desejar a todos 
os Nossos clientes síndicos(a), colaboradores 

diretos e indiretos, consultores e parceiros, um 
Excelente Natal com toda a Paz do menino Jesus na 
vida de cada um e um próspero ano novo cheio de 
Prosperidade e Saúde.

Condomínios Online vem trabalhando com ética, 
honestidade e solidez.

Segue alguns cases de Sucesso, entre vários 
exemplos.

Mensagem do síndico Pastor Robson Silva:
Falar do Sistema CIV da Empresa Condominios 

Online, é falar de 
uma empresa sé-
ria, inovadora e 
futurista, que ul-
trapassa o limite de 
um aplicativo, para 
transformasse em 
uma ferramenta 
tecnológica de in-

teratividade prática, dinâmica, profissional e mais 
humana, na proposta de comunicação entre condo-
mínio e condôminos.

Nós que fazemos o Condomínio Spazio Acqua 
Club, estamos satisfeitos com aquisição.

Adailson Cruz no 
Cond. Melício Machado 
em treinamento com a 
Supervisora Alessandra.

Consultor Adailson 
Cruz no Cond. Pérolas do 
Luzia em treinamento 
com Supervisor Petrúcio 
Barbosa e a Colaborado-
ra da portaria Dionéia do 
Carmo.

Renivaldo com Michell 
de Jesus e Tainá Nascimen-

to, ambos supervisores do Condomínio Absolutto Cond. 
Clube, onde queremos agradecer pela ótima parceria e 
por serem grandes colaboradores deste condomínio.

Mensagem do supervisor Michell de Jesus:
Este aplicativo é uma excelente ferramenta para 

condomínios, entre muitas de suas utilidades destaco 
a comunicação rápida e eficaz entre o Síndico/Sub-
síndico, Administração, Portaria e Moradores, além 
de que o sistema tem sido atualizado constantemente 
para aperfeiçoamento, o que mostra que essa exce-
lente ferramenta trará benefícios ainda maiores para 
nosso condomínio transformando-se assim em objeto 
essencial.

Durante o treinamento alem de aprender todas as 
funcionalidades do CIV aprendi com Renivaldo algo 
sobre a vida, Sr Renivaldo adquiriu competências, ele-
vou seu caráter e caridade com as adversidades, cer-
tamente uma história digna de vencedor.

Serviços Condomínios Online
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A 1ª Expounisuper  foi um sucesso !!
Quero agradecer a todas empresas que participa-

ram deste grande evento, quero dizer que próximo 
ano vai ser bem melhor ainda.

Bom caros amigos supervisores do grupo união 
supervisores, Eu Roberto Rosemberg Diretor do gru-
po, comunico que vem aí o 6 encontro do grupo, vai 
ser uma bela festa  com a participação dos supervi-
sores, familiares, empresários do grupo união super-
visores, com show ao vivo, comidas, bebidas, brinca-
deiras para as crianças, sorteios de brindes, banho 
de piscina em um ótimo clube.

A 1° EXPOUNISUPER teve a participação da Fil-
tros & Cia e mais 25 empresas presentes com a ex-
posição de produtos relacionados a condomínios. 
Houve participação de supervisores e síndicos de 
diversos condomínios no qual participaram de sor-
teios e palestras que foram feitas durante a feira lo-
calizada no colégio Águia. Que venham outras feiras 
organizadas pelo grupo União Supervisores adminis-
trado pelo Roberto Rosemberg.

O Diretor Ro-
berto Rosemberg, 
comunica que em 
2018 vão ter vários 
eventos no grupo: 
feira, festa, cursos, 
etc .  Aguardem.

O supervisor que 
tiver interesse de 
entrar no grupo é só 
entrar em contato.

Grupo União Supervisores


