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Distribuição gratuita
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• LIMPEZA DE CAIXA DE 
GORDURA E FOSSA.

• DESENTUPIMENTO EM GERAL.
• LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA.
• DEDETIZAÇÃO.
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170.000 
exemplares

Está precisando de 
produtos e serviços
para condomínios?

Consulte nossos 
Classificados

Administração de condomínios  10

Advogados 10

Antenas 10

Bombas  10

Bombeiro/Eletricista 11

Cerca Concertina 11

CFTV  11

Combate e prevenção a incêndios 11
Conservação e limpeza 11

Consultoria em Engenharia 11

Construção e Reforma 11, 12 e 13

Dedetização 13

Desentupidora 13

Elevadores 13

Equipamentos p/Condomínios 13

Esquadria de alumínio 13
Extintores 13

Gás 13 e 14

Gás - Instalação 14

Impermeabilização 14

Imper. de caixas d’água 14

Individualização de água 14

Interfone 14

Jardinagem e Paisagismo 14
Limpeza de Caixa d’água 14

Medicina e segurança do trabalho 14
Para-Raios 14
Polimento de pisos 14

Portaria virtual 14

Portas Blindex 15

Portões Eletrônicos 15

Telhados 15

Uniformes  15

Vazamento 15

COTIDIANO
Seu condomínio está
preparado para receber
a TV Digital? A partir
deste mês, Belo
Horizonte e cidades da
Região Metropolitana
terão o sinal analógico
desligado. 
PÁGINAS 3

ADMINISTRAÇÃO
Má administração
atinge um número
considerável de
condomínios e pode
colocar em risco o
patrimônio dos
condôminos.

PÁGINA 7

Encontro de síndicos e síndicas de Belo Horizonte e 
região será no dia 2 de dezembro.

Página 5

SEU CONDOMÍNIO
Núcleo Intersindical
(Ninter) é mais uma
ferramenta que
síndicos terão para
resolver problemas
trabalhistas, sem
acionar o Judiciário. 

PÁGINA 6

Dia 2 de Dezembro
Hotel Mercure 

Informações e inscrições

3337-6030
Vagas limitadas

Está chegando a hora!

DESENTUPIMENTO
DEDETIZAÇÃO

3 4 1 2 - 5 2 1 1
08000-300900
www.desentupidoramillenium.com.br

MARCO AURÉLIO

Está chegando a hora!



2 Jornal do Síndico novembro de 2017

Os conceitos emitidos em matérias 
assinadas ou pagas não refletem, 
necessariamente, a opinião do 

Jornal do Síndico.
A reprodução dos artigos publicados neste

jornal requer autorização prévia.
O Jornal do Síndico não se responsabiliza pelo

conteúdo dos anúncios e pelos 
serviços prestados por seus anunciantes.

Valor do exemplar avulso: R$ 1,50

I N D I C A D O R E S 2 0 1 7

CONTRIBUIÇÃO INSS
Trabalhador assalariado
Salário contribuição Alíquota (%)
Até 1.659,38........................................................8,00%
De 1.559,39 até 2,765,66.......................................9,00%
De 2.765,67 até 5.531,31 .....................................11,00%
Pagamento até o dia 20 do mês subsequente ao de competên-
cia. Não havendo expediente bancário, o pagamento deverá ser
antecipado. Na dúvida, consulte o Núcleo de Orientação ao
Contribuinte do INSS - Fone: 0800-780191

GPS
20% sobre a folha, como parcela do condomínio. 2% a 3%
sobre a folha, contribuição de acidente de trabalho (2% para
risco médio e 3% para risco máximo). 4,5% sobre a folha, con-
tribuição de terceiros (SESC,SENAI, ETC.)
Salário Família - até R$ 859,88  = R$ 44,09
De R$ 859,89  até   R$ 1.292,43 = R$ 31,07
FGTS - recolhimento até o dia 7 de cada mês

OBRIGAÇÕES
Admissão/Demissão - comunicar ao Ministério do Trabalho
até o dia 7 do mês seguinte. Através do CaGeD (Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados). Via internet ou pelos cor-
reios. Recolhimento do FGTS, 8% sobre a folha de pagamento. 

IMPOSTO DE RENDA
Base Cálculo Alíquota a deduzir
Até R$ 1.903,98 ISENTO
De R$ 1.903,99  até  2.826,65 7,5% R$ 142,80
De R$  2.826,66  até  3.751,05 15% R$ 354,80
De R$ 3.751,06 até  4.664,68 22,5% R$ 636,13
Acima de R$ 4.664,68 27,5% R$ 869,36
Deduções: 1) R$ 179,71 por dependente; 2) R$ 1.903,98 por
aposentadoria (uma apenas) para quem já completou 65 anos;
3) Pensão alimentícia; 4) Valor de contribuição pago, no mês,
à Previdência Social.

Editorial®

NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT

IGP-M (FGV) -0,03 0,54 0,64 0,08 0,01 - 1,10 -0,93 -0,67 -0,72 0,10 0,47 -

INPC (IBGE) 0,07 0,14 0,42 0,24 0,32 0,08 0,36 --0,30 0,17 -0,03 -0,02 -

IPC (FIPE) 0,15 0,72 0,32 - 0,08 0,14 0,61 -0,05 0,05 -0,01 0,10 0,02 -

CUB/MG 0,02 0,09 0,11 0,12 0,05 0,03 -0,03 0,15 0,01 0,03 0,16 -

TR 0,1428 0,1849 0,1700 0,0302 0,1519 0,0000 0,0764 0,0536 0,0623 0,0509 0,0000 0,0000

POUPANÇA 0,6609 0,6435 0,6858 0,6709 0,5304 0,6527 0,5000  0,5768 0,5539 0,5626 0,5512 0,5000

SAL. MÍNIMO 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 7880,00 880,00 880,00 880,00 937,00 937,00 937,00

TJLP (%) ANO 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0º

A função de síndico
é fundamental para

o funcionamento
adequado de um

condomínio

GRANDE BELO HORIZONTE

Autorizado pela Publik Publicidade 
Representações e Serviços Ltda, 

para uso da marca

UMA PUBLICAÇÃO

Av. Álvares Cabral, 344 - Sl. 810 – Lourdes
Belo Horizonte/MG - CEP 30170-911

TELEFONE:
(31) 3337.6030

www.jornaldosindico.com.br
belohorizonte@jornaldosindico.com.br

E D I T O R

Márcio Paranhos

C O M E R C I A L

Catia Maria

A D M I N I S T R A T I V O

Rose Marques

A R T E

José Afonso Cézar

J O R N A L I S T A R E S P O N S Á V E L

Cecília Lima - RP: 3268/DRT/PB

A S S E S S O R I A J U R Í D I C A

Sávio Brant Mares
O A B / M G  1 2 8 . 2 8 0

C O L A B O R A D O R E S

Desirée Miranda
Andreia Mattos
Rodrigo Karpat

Kleber José Berlando Martins

I M P R E S S Ã O

O Tempo  Serviços Gráficos

F R A N Q U E A D O S

CIDADES/EST. EXEMPLARES FONE/FAX

Aracaju/SE 3.000 (79) 3044-4253
Baixada Santista/SP 13.500 (13) 3251-7906
Belém/PA 3.000 (91) 3276-6023
Brasília/DF 10.000 (61) 3362-0732
Campinas/SP 8.000 (19) 3237-3860
Curitiba/PR 8.000 (41) 3029-9802
Fortaleza/CE 6.000 (85) 3214-4972
João Pessoa/PB 2.500 (81) 3031-1333
Natal/RN 3.000 (84) 3086-9884
Niterói/RJ 5.000 (21) 2620-5472
Recife/PE 10.000 (81) 3053-9194
Rio de Janeiro/RJ 20.000 (21) 2210-2902
Salvador/BA 8.000 (71) 3351-2853
São Paulo/SP 20.000 (11) 5572-5250
Sorocaba/SP 3.000 (15) 3418-1181

T E L E F O N E S  Ú T E I S

Corpo de Bombeiros  . . . . . . . . . . . . . . . .193
Cemig (plantão)  . . . . . . . . . . .0800.310196
Copasa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
Defesa Civil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
Delegacia da Qualidade de Vida . .3201-1568
Polícia Militar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
Pronto-Socorro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
Procon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1512
Prefeitura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Disque Limpeza (SLU)  . . . . . . . . .3277-9388
Sindeac  . . . . . . . . . . . . . . . .(31) 2104-5899
Sinduscon  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3275-1666
Seac  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3278-3008
Sindicon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3225-4768
Receita Federal  . . . . . . . . . . . .0300.780300
INSS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0800-780191
PBH (Geral)  . . . . . . . . . . . . . . . . .3277-5070
Inmetro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3356-6684
BHTrans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156

FIQUE 

ATUALIZADO 

COM 

NOSSAS 

INFORMAÇÕES!

CURTA NOSSA 

PÁGINA NO FACEBOOK: 

facebook/jornal-

dosindico

SALÁRIOS
Piso salarial mínimo R$ 1.042,90

Faxineira ou servente $ 1.042,90

Ascensorista  . . . . . . .R$ 1.046,16

Garagista  . . . . . . . . . .R$ 1,062,50

Manobrista  . . . . . . . . .R$1.204,73 

Porteiro ou vigia . . . .R$ 1.263,60

Zelador ou

encarregado  . . . . . . .R$ 1.338,78

Os valores acima valem para empregados
admitidos pelos condomínios a partir de
01/09/2017 segundo convenção coletiva
de trabalho da categoria assinada pelo
Sindicon e Sindeac.

Tem 
sempre 
alguém a 
procura 
de seu 
produto… 3337 -6030

Estima-se que haja atualmente
cerca de 190 mil condomínios
no Brasil, dos mais variados

tipos, diferentes tamanhos, padrões
aquisitivos e populacionais. O condo-
mínio funciona como uma minici-
dade e reúne dentro de si uma
pequena comunidade aos moldes da
sociedade macro em que vivemos. 

Quem está à frente desses pequenos
mundos? Sim, eles precisam ser geri-
dos por alguém que administre os re-
cursos financeiros, organize as rotinas, coordene os
funcionários e realize todas as demais atividades práti-
cas ou burocráticas as quais exige um condomínio. 

O síndico é a figura no topo desta cadeia. Devido à
sua grande importância, esse cargo passou até mesmo
a ser uma profissão, com o surgimento das adminis-
tradoras e do síndico profissional. Seja ela voluntária,
eleita pela assembleia ou por contratação, a função de
síndico é fundamental para o funcionamento ade-
quado de um condomínio. 

E é à pessoa do síndico que nosso jor-
nal presta homenagens e parabeniza
neste mês de novembro, no qual é ce-
lebrado com justiça o Dia do Síndico.
Você, homem ou mulher, que dedica
parte do seu tempo em prol do benefí-
cio coletivo e preservação do patrimô-
nio condominial, recebe nossas palmas
neste novembro festivo!

Na nossa edição comemorativa você
recebe informações atualizadas sobre
temas de interesse do condomínio,

sempre em linguagem simples, direta e sem enrola-
ção! Para comemorar a data, o Jornal do síndico está
organizando o “Dia do Síndico”, evento que aconte-
cerá no dia 2 de dezembro (confira na nossa matéria
especial). 

Seguimos firmes na missão de trazer ao nosso fiel pú-
blico um conteúdo de qualidade e antenado às novi-
dades desse universo tão vasto que é a vida de síndico.
Aproveite a leitura e siga conosco!

30 de novembro é 
Dia do Síndico



MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA, MODERNIZAÇÃO E 
REFORMAS EM ELEVADORESAgende uma visita | 3222-6685 | Você vai se surpreender!

Manutenção e modernização de elevadores
não é exclusividade do fabricante.

Livre seu condomínio de amarras!

COLUNA DO SINDICON

Rua Tomé de Souza, 503 – Conj. 308/309 – Savassi – BH/MG - Tel: 3281-8779

Garanta logo a 
sua inscrição para o 
dia do Síndico

Cotidiano Por Desirée Miranda | 

Será dia 2 de Dezembro, no Hotel Mercure, em Belo Hori-
zonte, um dos encontros mais esperados por nós, que fazemos
de tudo para manter a qualidade de vida e segurança de quem
mora ou trabalha nos condomínios. O encontro anual para co-
memorar o dia do Síndico já está com as inscrições abertas.
Como o número de vagas é limitado, garanta logo a sua parti-
cipação.

Além de ser um encontro de confraternização, com café da
manhã, almoço, apresentação de produtos, serviços de várias
empresas e sorteio de diversos brindes, será um momento para
debates e atualização de assuntos importantes.

Um dos assuntos que destaco como de grande importância
é a reforma predial. É importante que o proprietário do imóvel
contrate um responsável técnico (engenheiro ou arquiteto) para
acompanhar as obras e realizar um projeto.

A presidente do Conselho de Urbanismo e Arquitetura de
Minas Gerais, Vera Maria Carneiro de Araújo, vai alertar sobre
os riscos de acidentes quando as reformas são realizada    s sem
a contratação de um profissional.

Os Conflitos no Condomínio, a Reforma Trabalhista, a nova
lei da Terceirização e a Sustentabilidade são os outros assuntos
que serão discutidos e detalhados por especialistas de cada
área. No final o público poderá esclarecer as dúvidas.

O Encontro dos Síndicos é promovido pelo Sindicon e o Jor-
nal do Síndico, além de receber o apoio de vários parceiros.
Lembrando que as inscrições podem ser feitas pelo telefone
31- 3337-6030.

Carlos Eduardo Alves de Queiroz 
Presidente

obstáculo é preciso fazer adaptações
que dependem da altura e estrutura do
edifício. O serviço não é muito barato
– fica entre R$700 e R$900 reais, em
média -, mas ele garante que a quali-
dade final vale à pena.

No entanto, Adair frisa que para
receber o sinal, a televisão também
ter que ser digital ou ter o conversor
digital instalado. “As televisões an-
tigas, de tubo, precisam do conver-
sor para pegar o sinal. Funciona
bem, mas eu recomendo a troca para
um aparelho mais moderno para que
o consumidor aproveite ao máximo
a qualidade da imagem”, diz ele.

APROVAÇÃO - Segundo o presi-
dente do Sindicato dos Condomí-
nios Comerciais, Residenciais e
Mistos de Belo Horizonte e Região
Metropolitana (Sindicon), Carlos
Eduardo Alves de Queiróz, a maior
parte dos prédios da capital já fez ou
está fazendo a troca de antena. Ele
diz que o custo não é alto e é preciso

pesquisar. “O ideal é o síndico fazer
mais de um orçamento para contra-
tar o serviço mais barato possível e
ficar atento para propostas que ofe-
reçam mudança de cabeamento sem
necessidade”, alerta ele. 

Para a compra da antena nova não é
necessária a aprovação da Assembleia,
mas o síndico pode convocar uma reu-
nião para esse fim, se achar necessário.
Caso o condomínio não possua a antena
coletiva, é um bom momento para se
pensar na sua instalação, pois evita-se
que cada condômino instale uma antena
no telhado ou fachada do prédio. “ Neste
caso, é aconselhável convocar uma as-
sembleia para avaliação dos orçamentos
e empresas que farão o serviço. A apro-
vação será por maioria simples” comple-
menta Carlos Eduardo.

Quem já tem TV por assinatura,
pode utilizar a TV digital em outros
pontos da casa, sem prejuízo.

*Jornalista

Condomínios da RMBH devem
se preparar para a TV Digital

Osinal analógico das televi-
sões será desligado no dia
8 de novembro nos 38

municípios da Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte. A partir
deste dia, será possível ver TV ape-
nas pelo sinal digital e, para isso, os
condomínios precisam trocar a an-
tena coletiva.

Segundo o técnico em comunica-
ções e sistemas de segurança e pro-
prietário da Adair Antenas, Adair
Ricardo, a qualidade da imagem di-
gital é superior à do DVD e seme-
lhante às das TVs por assinatura.
Ele diz que a principal diferença é
que a imagem HD funciona em
1080 linhas enquanto que a analó-
gica funciona em 720 linhas; ou
seja, a resolução da imagem digital
é muito superior. “O sinal digital
acaba com aquelas distorções das
imagens, como os “fantasmas” e os
chuviscos e propicia uma qualidade
muito maior para quem está assis-
tindo”, diz Adair.

SUBSTITUIÇÃO - A troca das an-
tenas é simples. Para conectar ao
sinal digital, é preciso que o condo-
mínio compre uma antena que re-
ceba canais UHF e digitalizados. A
frequência atual, VHF, vai ser des-
ligada e passará a servir exclusiva-
mente para a transmissão de dados.
Além disso, Adair diz que é neces-
sário verificar se o cabeamento dos
prédios e os conectores são de boa
qualidade. “Se estiver tudo de
acordo, troca-se apenas a antena;
caso contrário, convém trocar os
cabos que ligam a antena aos apar-
tamentos, se não, não vai adiantar
ter o equipamento novo”, explica o
técnico. 

Adair conta ainda que em alguns lo-
cais a topografia dificulta a recepção
dos canais digitais. Para driblar esse

Para conectar ao sinal
digital, é preciso que o
condomínio compre
uma antena que receba
canais UHF e
digitalizados

novembro de 2017 Jornal do Síndico 3

Sinal analógico será desligado neste mês e só quem trocar a antena poderá
assistir os canais abertos de TV

2.1 – TV Record
4.1 – Rede TV
5.1 – SBT/Alterosa
7.1 – Band
9.1 – Rede Minas
12.1 – TV Globo
16.1 – TV Ideal
22.1 – TV Gênesis
30.1- TV Horizonte
45.1 – Canção Nova
48.1 – Rede Vida
56.1 – CNT
61.1 – TV Senado
61.2 – TV Câmara 
61.3 – TV Assembleia
61.4 – TV Municipal  
Canais UHF que vão ser transmi-
tidos com a antena digital
14 – TV Brasil
21 – Rede 21

CANAIS DIGITAIS QUE 
ENTRAM NO AR A 

PARTIR DO DIA 8/11



alterabilidade da convenção, integra o
direito de propriedade.” 

“As deliberações são eficazes até que
sejam anuladas judicialmente ou alte-
radas por outra assembleia, a menos
que trate de ato inexistente ou nulo de
pleno direito. É valida a ratificação,
por outra assembleia, de deliberação in-
quinada de vício.” * Ruggiero,
Biasi. Questões Imobiliárias, Edi-
tora Saraiva, 1.997, fls. 26 e 27. 

da forma inicialmente sugerida,
isso gerou um dano que deve ser
suportado pelo condomínio. 

Na lição De Biasi Ruggiero: * “A
resolução da assembleia geral não cria
direito adquirido, podendo ser tornada
insubsistente por resolução posterior. É
evidente que há casos em que, pela sua
peculiaridade, essa revogação gera per-
das e danos. A revogabilidade das de-
liberações da assembleia, assim como a

4 Jornal do Síndico novembro de 2017

Legislação Por Rodrigo Karpat  |

Uma nova assembleia
pode rever o
posicionamento da
assembleia anterior

As decisões relevantes
de gestão devem ser
tomadas no âmbito
interno do
condomínio

mínio. Tal situação ocorre por
exemplo: Se em determinado mo-
mento a deliberação foi tomada
com base em alguma informação
errada e por isso deve rever o que
foi deliberado anteriormente, por
mudança de entendimento da si-
tuação anterior ou ainda pelo fato
de em determinado momento em
que uma decisão foi tomada, não
existia uma informação técnica e
por isso o Corpo Diretivo ou o Sín-
dico decidiu trazer novamente
algum assunto para rediscussão.

Mesmo que a rediscussão seja
pertinente, se trouxer algum pre-
juízo, a situação poderá acarretar
em perdas e danos em favor de
quem tenha sido prejudicado em
função de uma rediscussão, como
por exemplo: na autorização de fe-
chamento de sacada de uma forma,
e após a  consulta de um arquiteto
verificou-se que perante a prefei-
tura tal fechamento deveria ser
feito de outra forma, porém, algu-
mas unidade já haviam modificado

As assembleias são nortea-
doras para a vida em con-
domínio e suas decisões

são soberanas, o que for decidido
ali deve ser seguido, desde que as
formalidades legais para a convo-
cação tenham sido seguidas, que os
assuntos levados à tona tenham
feito parte da ordem do dia e que
as decisões não contrariem a lei.
Porém, isso não acarreta em dizer
que tais decisões tomadas em as-
sembleia não podem ser modifica-
das ou reavaliadas. 

Uma nova assembleia pode rever o
posicionamento da assembleia ante-
rior, mas tal medida pode trazer o
dever de indenizar caso traga algum
prejuízo a quem quer que seja. 

REVOGAÇÃO - Podemos dizer
que uma assembleia que trouxe um
assunto em pauta, pode em outro
momento rediscutir o mesmo as-
sunto e revogar a decisão anterior-
mente tomada, sempre tendo em
vista o interesse coletivo do condo-

O sindico é o responsável legal do condomínio.
Tal posição lhe confere poderes para exercer as
atividades executivas inerentes a gestão, mas
também traz obrigações e deveres funcionais.
Dentre as obrigações deve o síndico “ cumprir e
fazer cumprir a convenção, o regimento interno
e as determinações da assembleia;” Art. 1.348,
IV Código Civil

Em 2015, a Quarta Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) negou provimento a recurso
especial de proprietários de apartamentos que
deixaram de pagar a taxa condominial depois
de criar uma associação com atribuições que
caberiam ao condomínio, inclusive no que se
refere à cobrança das cotas

Decisões podem ser alteradas a qualquer momento

Desta forma, por mais que seja
possível rediscutir algo é imprescin-
dível que os gestores estejam muni-
dos das informações necessárias para
a tomada das decisões em assem-
bleia, evitando assim que as mesmas
possam ser rediscutidas desnecessa-
riamente.  Porém, se for o caso de
rediscussão, é melhor que se faça ra-
pidamente, do que ficar com uma
situação pendente que poderá trazer
prejuízo futuro ou que inadvertida-
mente seja resolvida sem nova deli-
beração em assembleia, mesmo com
entendimento contrário já sacra-
mentado em assembleia anterior.

Advogado especializado em Direito Condominial
e sócio da Karpat Advogado Associados

STJ julga ilícita associação formada por 
condôminos para exercer atribuições de síndico

Os ministros do colegiado
consideraram que não é
compatível com o orde-

namento jurídico a coexistência de
condomínio, regularmente insti-
tuído, com associação criada por
moradores de um dos quatro blo-
cos que o integram.

Na origem, o condomínio do Re-
sidencial Flamboyant, situado em
Águas Claras (DF), ajuizou ação de
cobrança de taxas condominiais

contra dois proprietários de imó-
veis localizados no bloco D. O
juízo de primeiro grau julgou o
pedido procedente. Os condômi-
nos apelaram ao Tribunal de Jus-
tiça do Distrito Federal, que
manteve a sentença. No STJ, eles
sustentaram que o condomínio
não arcava com as despesas co-
muns do bloco D.

Regramento - O relator do re-
curso especial, ministro Luis Fe-

lipe Salomão, explicou que, em se
tratando de condomínio edilício,
o legislador promoveu regra-
mento específico, limitando o di-
reito de propriedade, “visto que a
harmonia exige a existência de es-
pírito de cooperação, solidarie-
dade, mútuo respeito e tolerância,
que deve nortear o comporta-
mento dos condôminos”.

De acordo com o ministro, ao
fixar residência em um condomí-
nio edilício, é automática e implí-
cita a adesão do morador às suas

normas internas, “que submetem
a todos, para manutenção da hi-
gidez das relações de vizinhança”.
Tanto é que o artigo 1.333 do Có-
digo Civil dispõe que a convenção
de condomínio torna-se obrigató-
ria para os titulares de direito
sobre as unidades, ou para quan-
tos sobre elas tenham posse ou
detenção.

PREJUÍZO - O ministro Luis
Felipe Salomão destacou que a
Súmula 260 do STJ estabelece

que a convenção de condomínio
aprovada, ainda que sem regis-
tro, é eficaz para regular as rela-
ções entre os condôminos.
“Diante desse quadro, não parece
possível a coexistência de asso-
ciação de moradores criada uni-
lateralmente pelos condôminos
de apenas um dos blocos para
exercitar atividades típicas do
condomínio”, disse Salomão,
para quem, na hipótese, há fla-
grante prejuízo ao direito de pro-
priedade dos demais condôminos
e à “regra de ouro” que deve pre-
valecer em todos os condomínios:
“As decisões relevantes de gestão
devem ser tomadas no âmbito in-
terno do condomínio, mediante
votação em assembleia, facultada
indistintamente a todos os con-
dôminos que estão quites.”

Fonte: STJ

Condomínio rediscutindo as deliberações
já tomadas em assembleias  

Da redação |
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As decisões relevantes
de gestão devem ser
tomadas no âmbito
interno do
condomínio

Manutenção Por Kleber José Berlando Martins |

Acoordenação das reuniões rea-
lizadas pela Comissão ficou a
cargo de Luis Carlos Pinto da

Silva Filho, professor e diretor da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do
Sul e do engenheiro Antônio Dolacio,
eleito agora como novo presidente do
IBAPE-SP(Instituto Brasileiro de
Avaliações e Perícias – jurisdição SP)
foi secretário nas reuniões.

CAMINHOS - Todo o processo para a
elaboração desta norma foi iniciado em
abril de 2013. Em 2014 houve uma
suspensão devido a problemas divergen-
tes no texto que estava sendo elaborado.
No dia 1º agosto de 2016 a Comissão
de Estudos voltou às atividades e mês de
junho deste ano, foi publicado um
texto-base revisado, harmonizado com
algumas alterações de conceitos que vi-
nham da versão original.

Enviada ao setor responsável da
ABNT, a norma foi submetida às re-
gras da Diretiva ABNT, Parte 2, for-
mação e formatação.

A informação dada pela chefe da Se-
cretaria Técnica-Executiva da
ABNT/CB-002, Rose de Lima, é que
a previsão para entrada em consulta
nacional, por 60 dias será  na primeira
quinzena de novembro.  Não havendo
objeções técnicas, o Projeto de Norma
será encaminhado diretamente para
publicação como Norma Brasilleira. 

Havendo desaprovação de alguma
parte, haverá uma reunião especial
para tratar especificamente do ítem
desaprovado. Caso haja alterações de
cunho técnico, o Projeto de Norma
irá circular em segunda Consulta Na-
cional, desta vez, por 30 dias. Caso
não haja  desacordo no texto apresen-
tado, o Projeto de Norma de Inspeção
Predial será publicado como norma
Brasileira (ABNT NBR).

Seguem principais tópicos da
norma:

1)Esta norma fixará diretrizes, con-
ceitos, terminologia, convenções, no-
tações, critérios e procedimentos
relativos à Inspeção Predial, na tenta-
tiva de uniformizar a metodologia de
sua realização;

2)Servirá  como parâmetro de moni-

Norma da ABNT de inspeção 
predial está chegando

Depois de várias reuniões da Comissão de Estudo de Inspeção Predial do Comitê Brasileiro da
Construção Civil da ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas - (CB-002) tudo está levando a
crer que até o mês de junho do próximo ano já teremos em vigor a Norma de Inspeção Predial da
própria ABNT
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serem examinados, listados a seguir:
a) Uso regular: o uso esta de acordo

com o previsto em projetos, normas
técnicas, dados de fabricantes e manual
de uso, operação e manutenção.

b) Uso irregular: uso realizado em di-
vergência com os itens supracitados.

10) Também constará da norma a
classificação informada pelo inspetor
predial sobre o estado aparente de de-
sempenho dos sistemas vistoriados. A
seguir:

Classe 1 de desempenho: Desempe-
nho adequado ao uso;

Classe 2 de desempenho: Desempe-
nho que requer recomendações corre-
tivas e/ou preventivas;

Classe 3 de desempenho: Desempe-
nho inadequado ao uso, quando as
manifestações patológicas encontradas
são prejudiciais à segurança e/ou saúde
dos usuários.

11) Deverão ser examinados e analisados
todos os documentos administrativos, téc-
nicos, manutenção e operação da edifica-
ção, quando disponíveis.

GESTORES PREDIAIS - A norma de
inspeção predial continuará sendo uma
ferramenta usada para avaliar todos os
sistemas, subsistemas, elementos e
componentes construtivos de uma edi-
ficação. Esta inspeção deverá ser reali-
zada por profissionais, engenheiros ou
arquitetos, os chamados gestores pre-
diais, habilitados e devidamente capa-
citados e servirá de orientação para a
melhoria das condições técnicas de uso,
operação, manutenção, funcionabili-
dade e desempenho das edificações.

Para as condições de desempenho
deverão ser considerados os seguintes
requisitos:

Segurança: segurança estrutural;
segurança contra incêndio; segurança
no uso e na operação.

Habitabilidade: estanqueidade;
saúde, higiene e qualidade do ar; fun-
cionabilidade e acessibilidade.

Sustentabilidade: durabilidade;
manutenibilidade.

Com o nascimento desta Norma de
Inspeção Predial, apesar de dizerem
que ºNorma não é Lei” é importante lem-
brar que o artigo 39, inciso VIII da Secão
IV, que trata das Práticas Abusivas, o Có-
digo de Defesa do Consumidor estabelece:
“É vedado ao fornecedor de produtos e ser-
viços colocar, no mercado de consumo, qual-
quer produto ou serviço em desacordo com as
normas expedidas pelos órgãos oficiais com-
petentes ou, se normas específicas não existi-
rem, pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT, ou outra Entidade cre-
denciada pelo Conselho Nacional de Me-
trologia, Normalização e Qualidade
Industrial – CONMETRO.” “Como não
há Regulamentação Técnica específica para
um produto ou serviço e se a ABNT é a
única entidade reconhecida pelo CONME-
TRO, as Normas ABNT passam a ser
parâmetro para a qualidade destes itens,
quando comercializados no País.”

EM BH - A propósito, através de leis
e decretos, a obrigatoriedade da reali-
zação da Inspeção Predial está presente
em  várias cidades do país.

Belo Horizonte ainda “engatinha”
para possuir uma norma de inspeção
predial. Existe na Câmara Municipal
o Projeto de Lei 1142/2014, de autoria
do vereador Léo Burguês, que institui
a obrigatoriedade de realização de vis-
torias técnicas nas edificações existen-
tes no Município de Belo Horizonte e
dá outras providências e já está pronto
para ir à votação em 1º turno no Ple-
nário a mais de dois anos.

A inspeção predial é um processo
que auxilia na gestão de uma edifica-
ção. Os síndicos, gestores, administra-
dores tem de se inteirar da
importância de sua realização. Uma
edificação sempre será valorizada se
fizer inspeções prediais periódicas,
mantendo um bom nível de conserva-
ção e maior vida útil.

*Diretor técnico da KJ Avaliações e Pericis de Enge-
nharia - Presidente da ASPEJUDI MG - Presidente da
Comissão de Avaliações e Perícias da SME - kleberpe-
rito@terra.com.br  - 31 98438 4520

podendo ser engenheiro ou arquiteto,
habilitado e, de preferência,  capaci-
tado para tal trabalho;

7)As anomalias identificadas durante
uma inspeção predial  serão designa-
das:

Endógena ou construtiva de origem
oriunda das etapas de projeto e/ou exe-
cução; Exógena originada por fatores
externos, provocados por terceiros;
Funcional de origem por envelheci-
mento natural e consequente término
da vida útil.

8)A  norma designará três níveis de
prioridade, a seguir:

Prioridade 1- perda de desempenho
compromete a saúde/segurança dos
usuários, funcionamento e vida útil
dos sistemas construtivos. As inter-
venções devem ser realizadas com ur-
gência:

Prioridade 2- perda parcial do de-
sempenho sobre a funcionabilidade
das edificações:

Prioridade 3- perda de desempenho
pode ocasionar pequenos prejuízos à es-
tética das edificações. Não existe neces-
sidade de intervenções imediatas.

9)Na norma existirão dois usos a

toramento da vida útil de uma edifi-
cação, atestando as condições de de-
sempenho, uso e operação da mesma,
após o imóvel ser entregue aos pro-
prietários;

3)A norma será aplicada a qualquer
tipo de edificação, públicas ou privadas;

4)Bom deixar claro que a norma de
Inspeção Predial não substituirá as ins-
peções periódicas previstas nos planos de
manutenção previstos na NBR 5674;

5)Num todo, Inspeção Predial  en-
volverá as seguintes normas, todas re-
ferentes também a condomínios:

· ABNT NBR 5.674 – Manutenção
de edificações – Requisitos para o sis-
tema de gestão de manutenção;

· ABNT NBR 14.037 – Diretrizes
para elaboração de manuais de uso,
operação e manutenção das edificações
– Requisitos para elaboração e apre-
sentação dos conteúdos;

· ABNT NBR 16.280 – Reforma
em edificações – Sistema de gestão de
reformas – Requisitos.

· ABNT NBR 15.575 – Desempe-
nho de Edificações Habitacionais

6)O responsável pela inspeção pre-
dial será designado inspetor predial,

Curso de Administração 
de Condomínios e Síndico 

Profissional Online

Revolucione sua forma de administrar!
Curso pioneiro, completo e o único com o apoio 
do CRA-SP.
Ministrado por Rosely Schwartz, autora do livro 
Revolucionando o Condomínio,  15ª edição, 
Editora Saraiva.

Faça no seu tempo, em ambiente seguro 
e com qualquer dispositivo.

Inscrições e informações: www.ocondominio.com.br
 

Norma deverá uniformizar a metodologia das inspeções
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Demandas trabalhistas de
menor complexidade em
condomínios, como falta da

carteira assinada, não recolhimento de
FGTS ou não cumprimento de inter-
valo de descanso entre jornadas, po-
derão ser resolvidas mais rapidamente
por meio da conciliação. O Sindicato
dos Condomínios Comerciais, Resi-
denciais e Mistos de Belo Horizonte
e Região Metropolitana (Sindicon), o
Sindicato dos Empregados em Edifí-
cios e Condomínios, em Empresas de
Prestação de Serviços em Asseio, Con-
servação, Higienização, Dedetização,
Portaria, Vigia e dos Cabineiros de
Belo Horizonte (Sindeac), o Sindicato
das Empresas de Asseio e Conservação
do Estado de Minas Gerais (Seac-
MG), o Sindicato das Empresas de
Coleta, Limpeza e Industrialização do
Lixo de Minas (Sindilurb) e a UFMG,
por meio do  Programa Universitário
de Apoio às Relações de Trabalho e à
Administração da Justiça (Prunart-
UFMG), firmaram uma parceria para
criar o Núcleo Intersindical de Con-
ciliação Trabalhista (Ninter), que vai
atender aos pleitos dos setores atendi-
dos pelos sindicatos.

RECRUTAMENTO - Desde o ano
passado, representantes das entidades
vem se reunindo para discutir as di-

retrizes do projeto. Agora, começa a
fase de recrutamento e treinamento
de profissionais que vão trabalhar no
Ninter. De acordo com o professor de
direito da UFMG e juiz da 45º vara
do Trabalho em Belo Horizonte, An-
tônio Gomes de Vasconcelos, a insta-
lação do Ninter está prevista na
Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT). Segundo ele, esses Núcleos In-
tersindicais são constituídos sempre
pelo sindicato de trabalhadores e pelo
sindicato empresarial de determinado
setor de atividade e destinam-se a
promover o diálogo entre os sindica-
tos e as instituições do trabalho en-
carregadas da aplicação da legislação
trabalhista, bem como outras insti-
tuições, cujas atuações tenham reper-
cussão nas relações de trabalho
situadas no campo de representação
dos sindicatos fundadores do Ninter.  

NEGOCIAÇÃO - Além disso,
ainda segundo o professor Antônio,
o Ninter poderá institucionalizar a
negociação coletiva permanente
entre os sindicatos fundadores e dis-
ponibilizar aos trabalhadores e em-
presários do respectivo setor de
atividade mecanismos de prevenção
e solução não judicial de conflitos
trabalhistas por meio da conciliação
e da arbitragem de dissídios coleti-

As vantagens são
múltiplas, como solução
da pendência em prazo
muito curto

Seu condomínio Por Desirée Miranda|

Ações que hoje levam anos na Justiça poderão
ser resolvidas em poucos dias quando o Ninter
começar a funcionar

vos.  “Tais instituições têm persona-
lidade jurídica própria e são regidas
por um estatuto aprovado pelas as-
sembleias dos sindicatos signatá-
rios”, explica ele.

No entanto, nem todas as deman-
das trabalhistas podem ser resolvi-
das por meio da conciliação.
Controvérsias sobre a existência de
vínculo de emprego, dispensa por
justa causa e estabilidade não
podem ser tratados no Ninter, a não
ser que o empregador reconheça a
condição mais favorável ao trabalha-
dor. Mesmo assim, segundo o pro-
fessor Antônio, a conciliação tem
várias vantagens sobre as ações na
Justiça do Trabalho. “Para os casos
em que a atuação do Ninter for ade-
quada nos termos dos respectivos
estatutos, as vantagens são múlti-
plas, como solução da pendência em
prazo muito curto, menos desgaste
e despesas para as partes envolvidas,
menor burocracia e maior participa-
ção das partes na construção da me-
lhor solução possível para cada
caso”, diz ele.
AGILIDADE - Entre as entidades,

a atuação do Núcleo é vista com boa
expectativa. De acordo com o pre-
sidente do Sindeac, Paulo Roberto
da Silva, na Justiça os processos
levam até dois anos para serem re-
solvidos. No Ninter, a perspectiva é
que o prazo caia para cerca de cinco
dias. “Além disso, o núcleo reduz
custos com advogado, que não vai
ser necessário. E vai desafogar a Jus-

Para o Prof. Antônio o Ninter
poderá solucionar as
questões trabalhistas
num prazo mais curto 

tiça. É um benefício tanto para o
trabalhador quanto para os empre-
gadores”, avalia Paulo.

Os casos vão ser encaminhados ao
Ninter pelos sindicatos. Para o pre-
sidente do Sindicon, advogado es-
pecializado em direito
condominial, Carlos Eduardo Alves
de Queiróz, o Núcleo representa
um avanço para as categorias envol-
vidas. “Todos os condomínios estão
sujeitos a ter alguma demanda de
funcionário. O Ninter vai atender
a todos e trazer agilidade para a so-
lução de qualquer conflito traba-
lhista que por ventura, surgir, com
menos despesas para ambas as par-
tes”, comenta ele.

O Núcleo será instalado de fato,
depois que a fase de formação dos
conciliadores terminar, mas ainda
não há data marcada.

*Jornalista

Núcleo de Conciliação vai dar mais agilidade 
a demandas trabalhistas de condomínios

Por Regina Elizabeth Ferraz |

A importância das plantas
na composição dos ambientes
Antes de ser um custo, a introdução de plantas no condomínio é um
investimento que proporciona bem-estar e valoriza o patrimônio

As plantas, além de ele-
mento decorativo, reno-
vam o ar interno e

exercem importante papel na psi-
cologia do ambiente, integrando o
ser humano à natureza e proporcio-
nando uma sensação de maior sa-
tisfação. A presença de vegetação
no ambiente residencial ou de tra-
balho está estreitamente ligada ao
aumento dos índices de bem-estar,
criatividade e produtividade. 

Os benefícios de se ter uma planta,
um jardim ou mesmo um pequeno
vaso nos mais diversos ambientes já
são do conhecimento geral, mas
nunca é demais relaciona-los:

•FILTRA O AR – a planta é
capaz de absorver os poluentes dos
ambientes fechados, como o gás
carbônico e substâncias como for-

•REDUZ A ANSIEDADE E
O ESTRESSE – as plantas exer-
cem influência positiva na percep-
ção do ser humano.

•AUMENTA A AUTO-ES-
TIMA – cuidar de uma planta au-
menta a sensação de autonomia,
competência e responsabilidade,
gerando sentimentos de satisfação,
orgulho e confiança.

Depois de descobrir tantas vanta-
gens do contato com a natureza,
que tal escolher uma espécie ade-

amos deixar a
perfeição da natureza
penetrar em seu
espaço de convívio

maldeído, benzeno, tolueno, amô-
nia e tricloroetileno, comumente
presentes em produtos de limpeza,
tintas, colas, etc;

•AUMENTA A UMIDADE
DO AR – 97% da água absorvida
pelos vegetais é devolvida ao am-
biente, aumentando em até 15% a
umidade em ambientes fechados;

•TORNA O AMBIENTE
MAIS ALEGRE – plantas e jar-
dins no ambiente de trabalho ou

em áreas de uso comum, tendem a
tornar as pessoas mais satisfeitas;

•AUMENTA A PRODUTI-
VIDADE – a vegetação ajuda a
manter o foco e melhora a eficiên-
cia no trabalho em até 12%.

•ESTIMULA A CRIATIVI-
DADE – aumento de 15% em
ideias e soluções criativas para
quem trabalha com a presença de
vegetação.

Pequenos espaços podem ser aproveitados valorizando o ambiente

quada para os ambientes do seu
condomínio? 

Vamos deixar a perfeição da natureza
penetrar em seu espaço de convívio...

Confira algumas espécies de plantas
que podem ser introduzidas no condo-
mínio: Palmeira Raphis; Zamioculca;
Dracena; Licuala; Pleomele; Lança de
São Jorge; Lírio da Paz; Areca; Antú-
rio; Jiboia; Singônio; Babosa; Filoden-
dro; Pacová; Chamaedorea. 

*Arquiteta paisagista 
- reginaferraz.arq#gmail.com

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Gestor do condomínio deve ser pessoa proativa
com conhecimento diversificado em várias áreas

Odia 30 de novembro
marca no calendário a data
escolhida para celebrar o

síndico! Cargo essencial em todos os
condomínios, a função de síndico
requer conhecimentos diversifica-
dos, além de muito jogo de cintura
e organização, para administrar os
interesses coletivos do condomínio. 

Cabe ao síndico, as atividades de
gerir os funcionários, controlar o
caixa do condomínio - regulando as
receitas e despesas mensais -, bem
como também cuidar da manuten-
ção do prédio, visando à valorização
e preservação do mesmo, além de,
muitas vezes, também servir de
conciliador para conflitos internos. 

Não há pré-requisitos para se
ocupar o cargo de síndico, desde
queo interessado seja maior de 18
anos e uma pessoa com boa von-

tade. Contudo, algumas noções bá-
sicas em algumas áreas são bem-
vindas para facilitar a gestão:

Conhecimento jurídico: não é
necessário ser advogado, mas bus-
car informações sobre noções do
Direito são importantes, principal-
mente no tocante às legislações tra-
balhista e fiscal, além de Direito
Condominial, claro;

Contabilidade: lidar com notas
fiscais, balancetes, pagamentos de
funcionários e impostos pode se tor-
nar uma atividade bastante confusa
quando não se tem a mínima noção
de contabilidade. Saber gerenciar as
finanças é essencial para o síndico;

Manutenção predial: cuidar da
estrutura e bom funcionamento
dos equipamentos do prédio é uma
das maiores cobranças por parte
dos condôminos em relação ao sín-

Administração Por Andréa Mattos|

dico. Portanto, ele deve estar a par
das necessidades do prédio, a regu-
laridade das manutenções, os cui-
dados e a segurança;

Obras: não é obrigatório o síndico
ser um arquiteto ou engenheiro,
mas se ele tiver conhecimentos bá-
sicos nessa área, sua atividade será
facilitada. É válido ressaltar que o
síndico é responsável pela obra no
condomínio, cabendo a ele a fiscali-
zação e prestação de contas da
mesma. Então, entender um pouco
dos processos só irá fazer bem.

Liderança: o dom de articular
bem a fala para demonstrar seus
pontos de vista, assim como a capa-
cidade de coordenar grupo e conci-
liar interesses são características de
um bom líder, que é o que o síndico
deve buscar ser. Além dos conheci-
mentos técnicos inquestionavel-
mente necessários à administração
burocrática do condomínio, o sín-
dico não pode esquecer que sua fun-
ção requer saber lidar com pessoas.

E, para comemorar a data, o Jor-
nal do Síndico está promovendo
um grande encontro de confrater-
nização. Veja mais informações nas
páginas 9, 10 e 16.

* Jornalista

Vez por outra, chega à
grande imprensa casos de
condomínios que foram

lesados por síndicos ou por condô-
minos irresponsáveis. O número de
condomínios deficitários ou em
grave crise financeira e/ou adminis-
trativa é grande, e a pergunta que
fica no ar é como e: como e por
que, os próprios moradores não im-
pediram o fracasso administrativo
do condomínio? As respostas nem
sempre são convincentes, princi-
palmente quando os danos provo-
cados por uma má administração
condominial são irreparáveis. A
questão deve ser tratada com muita
seriedade e propriedade por profis-
sionais que inspirem confiança a
todos os condôminos. Alguns con-
domínios preferem, a depender do
grau de comprometimento, con-
tratar uma empresa idônea para
“arrumar a casa”, através de medi-
das saneadoras. 

ORIGEM - Os problemas admi-
nistrativos em um condomínio

podem ter diversas origens, que
vão da relação irregular com os
funcionários, passam pelo descon-
trole orçamentário, esbarram na
omissão dos moradores ou atinge
perigosamente o desvio de di-
nheiro para os inadiáveis paga-
mentos das tarifas públicas. O fato
é que, na maioria das vezes, os
condôminos só se dão conta de que
a situação está grave quando co-
meçam a aparecer as “surpresas”.

Nunca é demais frisar que qual-
quer período administrativo deve ter
acompanhamento imprescindível de
cada um dos condôminos. Isto pode
soar como um “sonho” para a maio-
ria deles, devido aos vários compro-
missos pessoais aos quais estão
envolvidos, a ponto de a responsabi-
lidade de participação da vida con-
dominial ficar sempre em último
lugar. Tal participação começa com
o comprometimento na escolha do
síndico, a presença em todos ou
quase todos os processos deliberati-
vos da administração, na fiscalização
de contas condominiais e na eterna

vigilância com a manutenção de
equipamentos e estruturas do pré-
dio.
CAUSAS - A má administração

condominial pode ter suas causas,
Principalmente, na falta de pre-
paro do síndico, como na má fé de
quem o administra. As consequên-
cias são inesgotáveis para os mora-
dores, que vão desde à condenação

Déficit, atrasos nos pagamentos, funcionários sem
receber os salários, estrutura deficiente. Estes são
alguns dos sintomas de que a administração
condominial não está “nos eixos”. Condôminos
devem unir-se o mais rápido possível para encontrar
soluções. No final, uma grande lição: participação
coletiva é a saída

Má administração condominial: 
o que há por traz dela?

O descontrole orçamentário nos condomínios é um dos
indicativos da má administração

Por Cecília Lima |

(31)3226-9074

• COBRANÇAS ADMINSTRATIVAS 
E JUDICIAIS

• AÇÕES E DESPESAS JUDIDICIAIS 

• ATUALIZAÇÃO DA CONVENÇÃO 
E REGIMENTO INTERNO

• PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA

• ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM 
DIREITO IMOBILIÁRIO

www.gouveaadv.com.br / contato@gouveaadv.com.br

E REGIMENTO INTERNO
• ATUALIZAÇÃO DA CONVENÇÃO 

• AÇÕES E DESPESAS JUDIDICIAIS 

E JUDICIAIS
• COBRANÇAS ADMINSTRATIVAS 

E REGIMENTO INTERNO
• ATUALIZAÇÃO DA CONVENÇÃO 

• AÇÕES E DESPESAS JUDIDICIAIS 

• COBRANÇAS ADMINSTRATIVAS 

DIREITO IMOBILIÁRIO
• ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM 

• PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA

DIREITO IMOBILIÁRIO
• ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM 

• PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA

em coisas simples que cercam a
vida do prédio, como, por exem-
plo, a ausência de notas fiscais re-
ferentes à compra de material de
limpeza, ou contratar os serviços
de manutenção de empresas que
não tem registro legal e executam
obras sem garantia. Quanto às so-
luções dos problemas causados são
várias, que começam, necessaria-
mente, com a participação e de-
monstração de interesse de todos
os condôminos.

Sem isso, é quase impossível su-
perar as dificuldades. Há condomí-
nios que contratam uma empresa
administradora para gerir os débi-
tos antigos e os atuais; outros for-
mam uma nova diretoria, que
estudará a situação e desenvolverá
algumas medidas que, a médio e
longos prazos, ajudarão na norma-
lização administrativa do condomí-
nio. 

Certamente, quase todas as alter-
nativas passam por medidas de
economia e reestruturação finan-
ceira do condomínio, o que signi-
fica dizer que todos os moradores,
síndicos e demais condôminos, te-
nham olho vivo, sempre, para
tudo, não só para exigir um fun-
cionamento adequado da estrutura
do prédio, como evitar desvios ina-
ceitáveis na condução administra-
tiva dos condomínios. 

Na verdade, não justifica muito
buscar bodes expiatórios para su-
prir a omissão. E preciso participar
sempre de cada movimento do
condomínio a fim de garantir um
trabalho eficiente e racional, que
reverterá em proveito de toda a co-
munidade. 

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal
do Síndico

judicial de arcar com alta indeni-
zação aos funcionários, à falta de
manutenção e conservação dos
equipamentos hidráulicos, elétri-
cos, mecânicos, de segurança e de
lazer e desembolsar mais dinheiro
para cobrir “rombos” no banco. 

Os sintomas de uma administra-
ção condominial “doente” ou
equivocada podem ser sentidos

Novembro é o mês que
celebra os síndicos

Há condomínios que
contratam uma
empresa
administradora para
gerir os débitos
antigos e os atuais
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Dia do Síndico Por Desirée Miranda|

Ofuturo do planeta e dos
recursos naturais nunca
foi tão debatido como

nestes últimos anos, principal-
mente quando o Brasil tem se de-
parado com fortes secas e riscos de
desabastecimento. Por isso, a sus-
tentabilidade é um dos temas que
vão ser apresentados na 13º edição
do Dia do Síndico. Neste ano, o
evento será realizado no dia dois
de dezembro, no Hotel Mercure
Lourdes, em Belo Horizonte. 

O tema será apresentado pela en-
genheira civil e diretora técnica e
comercial da Eco Construct Brazil,
Cristiane Lacerda. Ela vai falar
sobre como um condomínio já
existente pode ser sustentável ado-
tando medidas simples nas partes
hidráulica e elétrica, nas reformas
e na reciclagem do lixo. Segundo
a engenheira, é importante que os
síndicos entendam o que é ter um
condomínio sustentável. “Susten-
tabilidade é pensar que tem gasto
que vai durar muitos anos, como
por exemplo, optar por uma lâm-
pada de LED, que é mais cara, mas
gera mais economia e dura mais. É
fazer compras regionais para forta-
lecer o comércio local e gerar em-
pregos locais”, diz Cristiane.

INDIVIDUALIZAÇÃO - Além
da palestra, os síndicos vão poder
conhecer alternativas para a medi-
ção individualizada de água, que
gera mais economia e menos des-
perdício. O proprietário da Rin-
tec, Rony Rossi Horta, diz que é
a segunda vez que vai participar
do Dia do Síndico. Ele conta que
no ano passado, ficou satisfeito
com o interesse dos síndicos pre-
sentes que até hoje o procuram
para fechar negócio. Daí, a boa ex-
pectativa para o evento deste ano.
“Os condomínios começaram a
entender que a individualização é
investimento, já que um dos
maiores gastos no prédio é com a
conta de água”, analisa ele.

TIRA DÚVIDAS - Um síndico
que percebeu essa necessidade é
Ivan Flecha Ferreira Alves, do
Condomínio do Edifício Santo
Antônio do Monte. Ele, que já
participou do Dia do Síndico ou-
tras cinco vezes, espera poder co-
nhecer soluções para a
individualização do prédio onde
mora. Além disso, Ivan também
destaca como muito aguardado o
Tira Dúvidas, momento em que o
presidente do Sindicato dos Con-
domínios Comerciais, Residenciais

e Mistos de Belo Horizonte e Re-
gião Metropolitana (Sindicon),
Carlos Eduardo Alves de Queiróz,
responde a dúvidas sobre legisla-
ção e administração condominial.
“É muito importante tirar dúvidas
com o Carlos Eduardo, porque tem
muito síndico que não sabe prati-
camente nada, só pagar a conta de
água. Então, a gente recebe muito
conhecimento”, diz ele.

Aliás, um dos momentos de mais
interação é justamente o Tira Dú-
vidas. Na oportunidade, os síndi-
cos podem fazer perguntas sobre a
legislação condominial e sobre
problemas do condomínio e rece-
ber orientações do Sindicon,
grande parceiro do Jornal do Sín-
dico na realização do Dia do Sín-
dico. Para Carlos Eduardo, o
evento é a data mais importante
para os condomínios. “Esse con-
tato com os síndicos, a possibili-
dade de levar novidades para eles
e de esclarecer dúvidas do dia a dia
dos condomínios, que não são só
de uma pessoa, mas de várias, é
muito gratificante para o Sindicon.
Também é valioso poder mostrar
aos presentes tudo o que o Sindi-
cato fez durante o ano para que
todos se conscientizem sobre a im-
portância que a instituição tem
para os condomínios”, avalia Car-
los Eduardo.

CONFRATERNIZAÇÃO - Confli-
tos nos condomínios e discussões
ligadas a aspectos legais da admi-
nistração também estarão em de-
bate no Dia do Síndico. Além das
palestras, a comemoração também
tem espaço para confraternização.
Os participantes são recebidos
com um delicioso café da manhã
de boas-vindas e há ainda, o al-
moço de confraternização e sorteio
de vários brindes para animar o
público.

Os síndicos também vão poder
conhecer um pouco mais sobre
produtos e serviços oferecidos
pelos colaboradores do evento. A
LLZ Cobrança Garantida de Con-
domínio participa pela quarta vez
do Dia do Síndico. Segundo o pro-
prietário da empresa, Zener Fer-
reira, a expectativa é positiva para
este ano. “Esperamos fechar bas-
tantes parcerias, tirar as dúvidas
dos síndicos sobre o nosso serviço
e também acompanhar as pales-
tras. É o único evento da cidade
voltado para o nosso público e a
gente sempre volta para manter a
marca bem visível lá”, conta ele.

Outra empresa que volta ao Dia

Principal evento destinado a condomínios na
Grande BH traz novidades e discussões atuais
sobre a gestão condominial

Penetras e 
indesejados
tô fora!
+ economia e
segurança
tô fdentro!

31 3504-8030
porterdobrasil.com.br

Colaboradores PrataColaboradores Ouro

Dia do Síndico chega ao seu 13º ano em 2017
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Penetras e 
indesejados
tô fora!
+ economia e
segurança
tô fdentro!

31 3504-8030
porterdobrasil.com.br

Corretora de seguros especializada em condomínios

Vai contratar ou renovar o seu seguro?
Trabalhamos com seguro para condomínio, automóvel,

vida, residência, assistência funeral, seguro viagem, 
previdência privada e outros. Consulte-nos!

(31) 3267-2099 / 99223-3424
www.valentimseguros.com.br 31. 3333-3390

www.vedajato.com.br

Problemas 
com 

infiltrações?

PRATICIDADE 
E RAPIDEZ

SEM QUEBRADEIRA, 
SEM SUJEIRA

INJEÇÃO DIRETA
DENTRO DA LAJE

Garantia de até 15 anos

Agende 
uma visita

Colaboradores Prata Colaboradores bronze

Dia do Síndico chega ao seu 13º ano em 2017

do Síndico é a Porter Portaria Re-
mota. Indo para o terceiro ano de
parceria, o proprietário Rodrigo
Mafioleti diz que nas edições ante-
riores conseguiu realizar muitos
contatos que se tornaram clientes
posteriormente. Ele espera que
nesta edição, não seja diferente.
“Estamos com boas expectativas
de negócios, de converter os con-
tatos em negócios depois”, afirma.

Para os síndicos fica a expectativa
de terem um momento de confra-
ternização e troca de experiências.
Participante há mais de três anos,
a síndica do Condomínio do Edi-
fício Santa Maria Residencial, Ra-

quel Aparecida Ondina Silva fala
sobre o que espera para esta nova
edição. “Eu gosto de saber das no-
vidades, adquirir novos conheci-
mentos, fazer contatos e trocar
experiências. Acredito que vai ser
muito bom”, conclui.

MATURIDADE – O Dia do Sín-
dico chega à sua 13ª edição com
uma grande expectativa de parti-
cipação de síndicos e síndicas da
região metropolitana. É o que es-
pera o diretor do Jornal do Sín-
dico, o jornalista Márcio Paranhos.
“Iniciamos nossos encontros com
cerca de vinte e cinco participantes

e, já no ano passado, superamos a
casa dos 320. Isso é muito bom,
pois comprova que a fórmula ado-
tada está sendo aceita pelos parti-
cipantes. O Dia do Síndico é um
dia de confraternização regado a
informação de qualidade”. E isso
só é possível, graças à colaboração
do Sindicon e de todas as empresas
envolvidas afirma.

*Jornalista

SERVIÇO

12º Dia do Síndico
Data: 02/12 - Hora; 8:30h
Local: Hotel Mercure Lourdes
Inscrições: 3337-6030 (vagas limitadas)

FOTOS: MARCO AURÉLIO
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Contratação de pessoal
Assistência jurídica
Administração personalizada 

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   
ouwww.
mbolão Covorista CnideAv

 
 
 
 
 

   
rbm.com.dalhoveor

issavaS-1007/1006j. nnj  oc519o, mb

Advogado especialista em condomínios

3287-2015
ATADR. JAIRO RIBEIRO COS

Planejamento anual
Participação em assembléias

 
 
 
 
 

   

A

Confie seu condomínio a quem
está há 25 anos no mercado

Plantão 24 horas
Assessoria adminstrativa
Assessoria jurídica
Prestação de contas
Elaboração da folha
Síndico profissional

Av. Augusto de Lima, 655
Sala 1210 - Centro - BH

diretoria@sindiconimoveis.com.br
www.sindiconimoveis.com.br

ADMINISTRANDO O 
SEU CONDOMÍNIO 
COM EFICIÊNCIA

Administração de Condomínios
Assessoria Jurídica
Locação de Imóveis
Cobranças
Síndicos Profissionais
Dra. Juliana C. Oliveira Miranda

Direito Imobiliário

TELEFAX: (31) 3272.8102

Administradora de Condomínios
• COBRANÇA
• CONTABILIDADE
• FINANCEIRO
• JURÍDICO
• PESSOAL
• SÍNDICO 
• PROFISSIONAL

www.administradoratriunfo.com.br
Rua Peçanha, 164 sala 203 Carlos Prates 

25 15 -872 1
2515-8722

AAddmmiinniissttrraaddoorraa ddee CCoonnddoommíínniiooss

wwwwww..aaddmmiinniissttrraaddoorraattrriiuunnffoo..ccoomm..bbrr
Rua Peçanha, 164 sala 203 Carlos Prates 

2255 11 55 -- 887722 11
22551155--88772222
225511 55 -- 887722 11
22551155 --88772222

COBRANÇA
CONTABILIDADE

FINANCEIRO
JURÍDICO
PESSOAL
SÍNDICO 

PROFISSIONAL

�14 anos 
no 

mercado

�  �  
n  

�  

cado
no 
 s�  �  

mer

�  

cadomer

�  

Administração de condomínio

Administração de condomínios
Sindico profissional
Serviços de manutenções
Participação em assembléias 
Empresa com 12 anos no mercado

3241-1283 / 99177-1451
www.conservadoraclassea.com.br

 

Consultoria técnica de engenharia

Portões eletrônicos
Escaninhos

Extintores
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Rua Mato Grosso, 539/Conj. 702
3292-7739/98744-5766 (oi) 
99106-1304 (tim) whatsapp

saviomares@hotmail.com

Administração de condomínio

Antena Coletiva
Circuito Fechado de TV
Interfonia Condominial
Intelbras HDL Digital
Alarmes • Cerca Elétrica

(31) 3072-4400 / 99105-4219
a d a i r r i c a r d o@ho tma i l . c om

Antena Coletiva
Circuito Fechado de TV
Interfonia Condominial
Intelbras HDL Digital
Alarmes • Cerca Elétrica

(31) 3072-4400 / 99105-4219
adairr icardo@hotmai l .com

INTERFONES

Bombas

Advogados

Antenas

Alarmes

Contabilidade para Condomínios
Dpt. Pessoal – Dpt. Contábil –Dpt. Fiscal
Peça seu orçamento!

(31) 2536-2210
Rua Monte Negro, 74
Bairro Prado
Contato@contabilidadelana.com.br
www.contabilidadelana.com.br

•Administração de 
Condomínios
•Sindico Profissional
•Manutenção Predial
•Limpeza e Portaria

www.primerservicos.com.br
31-2571-6363 / 2571-6362

3383-2029 / 3324-8247

• Emissão de boletos bancários :  Menor custo de tarifa 
bancaria com  redução mínima de 50% dos valores que 

seu condomínio paga atualmente.
• Recebimento do seu condomínio através de débito 

automático no cartão de crédito Mastercard 
• Não há custo adicional para o condômino; 

• Acumula pontos em seu cartão e não compromete seu limite
VENHA CONHECER ESSE NOVA TECNOLOGIA  !!!

Av. Contorno, 6.920 – 1º andar – Bairro Lourdes
Tel. 31 - - 
Av. Contorno, 6.920 – 1º andar – Bairro 
Tel. 31 

Lourdes6.920 – 1º andar – Bairro 

Advogadas especialistas em ondomínios

AS S E S S OR IA A CONDOMÍNIOS  •  COB R ANÇAS
E LAB OR AÇÃO DE  CONVE NÇÃO E  R E GIME NTO INTE R NO

Av. Augusto de Lima, 407, sala 507, Centro-BH – advocaciafernandes.iv@gmail.com

( 3 1 )  3 2 7 3 - 0 0 2 7

Dra. Irene    
ADVOGADA  E S PE CIALIS TA  E M CONDOMÍNIOS

(31) 3271-7200 / 9982-0682

• Convenções • Regimento Interno
• Participação em Assembleias
• Cobranças

ASSESSORIA JURÍDICA 
PARA CONDOMÍNIOS

www.queirozeneder.com.br /email: carlosadv@newview.com.br

Dr. Carlos Eduardo Alves de Queiroz

(31) 3271-7200 / 9982-0682

• Convenções • Regimento Interno
• Participação em Assembleias
• Cobranças

AASSSSEESSSSOORRIIAA JJUURRÍÍDDIICCAA 
PPAARRAA CCOONNDDOOMMÍÍNNIIOOSS

www.queirozeneder.com.br /email: carlosadv@newview.com.br

Queiroz & Neder
Advogados Associados 

Dr. Carlos Eduardo Alves de Queiroz

3337-6030
P O N T U A L I D A D E

Advogados

2512-1418 / 2512-9915
c o m e r c i a l @ s i n d i c o p r o f i s s i o n a l v e r s u s . c o m . b r

especializada em:
• Síndico Profissional 

Assessoria Administrativa
• Assistência Jurídica

HHLLHHLL
• Portões Eletrônicos
• Alarmes • Serralheria
• Interfones • CFTV
• Cercas Elétricas e Cerca concertina

Interfones Ltda.
VENDA - INSTALAÇÃO - MANUTENÇÃO

3462-6867
3411-2797
www.hlinterfones.com.br

Rômulo Gouvêa tel. 3226-9074  veja anúncio  na página 04



Classíndico

Conserto e Vendas de 
Bombas, Motores, Quadro
de Comandos e 
Compressores.

Fone: 3271-2665
3272-3865

Assitências Técnica em condomínimo com urgência
Contrato de manutenção

VENDA DE BOMBAS, QUADRO DE COMANDO, 
IMPERMEABILIZAÇÃO EM CX. D’ÁGUA E 

CONTRATO DE MANUTENÇÃO.
(31) 3201-2786 – PLANTÃO 24H – (31) 98533-7441

VENDA DE BOMBAS, QUADRO DE COMANDO, 
IMPERMEABILIZAÇÃO EM CX. D’ÁGUA E 

CONTRATO DE MANUTENÇÃO.
(31) 3201-2786 – PLANTÃO 24H – (31) 98533-7441

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CONDOMÍNIOS

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CONDOMÍNIOS
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3016 -1999  /3321 -1999

3WR SERVIÇOS Conservação 
e Limpeza

Portaria 24 horas - Vigia - Desentupimento de
Rede de Esgoto, Pias, Tanques etc. 
Jardinagem em geral - Pedreiro e Bombeiro

3016 -1999  /3321 -1999

3WR SERVIÇOS CONSERVAÇÃO 
E LIMPEZA

Portaria 24 horas - Vigia - Desentupimento de
Rede de Esgoto, Pias, Tanques etc. 
Jardinagem em geral - Pedreiro e Bombeiro

Av. do Contorno, 4624 - Funcionários 

Portaria Social 24h | Limpeza e Conservação
Vigia de Obra | Vigia Patrimonial | Manobrista

Recepcionista | Mão de obra especializada

31 3503-1212
www.jbconservadora.com.br
/jbconservadora

À frente em Facility Service

Av. do Contorno, 4624 - Funcionários 

Portaria Social 24h | Limpeza e Conservação
Vigia de Obra | Vigia Patrimonial | Manobrista

Recepcionista | Mão de obra especializada

31 3503-1212
www.jbconservadora.com.br
/jbconservadora

À frente em Facility Service

ANOS

Recepcionista | Mã
e Ob digiaV

 Social 24h | LimpezariataPor

31 3503-1212

dalizaecia esprae obo dRecepcionista | Mã
ristanobl | Matrimonia Paigiara | Ve Ob

çãova e Conser Social 24h | Limpeza

viceÀ frente em Facility Ser
da
rista

ção

vice

Av. do Contorno, 4624 - Funcionários 
/jbconserva orad/jbconserva

Av. do Contorno, 4624 - Funcionários 

.jb dora.com.bvaconser.jb
/jbconserva
www
31 3503-1212

rdora.com.b

Av. do Contorno, 4624 - Funcionários Av. do Contorno, 4624 - Funcionários 

VISTORIA E LAUDO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL

Antônio Azevedo Santos - Engº Perito - Inscrito no CREA / IBAPE
azevedopericias@gmail.com

(31) 3142-2030 / 3321-6331 / 9.9996-1955

A Vistoria Visa: Fazer o Diagnóstico Prévio e Definir Prioridades na
Reforma; Constatar Defeitos, Falhas e Vícios Construtivos. 
Atendimento a NBR 16.280/15: Elaboração do Plano de Reforma; 
Assumir Resp. Técnica com ART; Acompanhamento e Fiscalização da Obra.

Portaria
Conservação e 
Limpeza

www.volgenclean.com.br
3332-6361 /98010-8008

Portaria
Conservação e 
Limpeza

www.volgenclean.com.br
3332-6361 /98010-8008

Portaria
Conservação e 
Limpeza

www.volgenclean.com.br
3332-6361 /98010-8008

Reformas com Qualidade
MAPEAMENTO E PATOLOGIA EM FACHADAS

Revestimento - Impermeabilizações
Hidráulica e Elétrica - Telhados - Pinturas
((3311)) 33333377--22888800 // ((3311)) 33558888--00333388

CONSTRUTORA ALVES
E MORAIS LTDA

CONSTRUTORA ALVES
E MORAIS LTDA

 •Câmeras de Segurança com acesso 
  remoto via internet
•Central de Alarme e sensores  
•Catracas para Controle de Acesso em portarias  

3 2 7 4 - 5 1 8 8
Manutenção em sistemas já instalados

Combate e Prevenção a incêndioBombas

Bombeiros/Eletricista

Cercas Concertinas

3296-1791

30 anos de 
Engenharia a 
seu serviço

• Limpeza de fachadas • Impermeabilização e pintura de fachadas 
• Cerâmicas em fachadas • Telhados e reformas em geral

3296-1791

30 anos de 
Engenharia a 
seu serviço

• Limpeza de fachadas 
• Impermeabilização e pintura de fachadas 
• Cerâmicas em fachadas 
• Telhados e reformas em geral

3296-1791

30 anos de 
Engenharia a 
seu serviço

• Limpeza de fachadas 
• Impermeabilização e pintura de fachadas 
• Cerâmicas em fachadas 
• Telhados e reformas em geral

Construção e reforma

(31) 3372.9300

• Revestimento de fachadas • Construções • Pinturas
• Impermeabilização • Serviços em geral

ANTES DE REFORMAR NÃO DEIXE DE NOS CONSULTAR

vanguarda.comercial@yahoo.com.br

Circuito Fechado de TV

www.ribeiroemoura.com.br

Conservação e limpeza

Conservação e limpeza

Consultoria técnica em engenharia



22
anos

REFORMA PREDIAL
REFORMA DE FACHADA
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DE OBRAS DE REFORMAS PREDIAIS
PROJETOS ARQUITETÔNICOS
ESPAÇO GOURMET, 
PLAYKIDS, PORTARIA

Contato 3236-1568 / 98030-0713
www.locusconstrutora.com.br/locusconstrutora@gmail.com

Classíndico
Construção e reformaConstrução e reformaConstrução e reforma

LIMPEZA DE 
FACHADAS
PINTURA E 
REFORMA PREDIAL

3332-6361 / 98010-8008

O mais importante é a satisfação dos nossos clientes

EFICIÊNCIA
EXPERIÊNCIA

COMPROMISSO
CONHECIMENTO

RESPONSABILIDADE

Construções e Reformas
www.atoengenharia.com.br | comercial@atoengenharia.com.br

(31) 3785-5545 // 3785-4950

Experiência em lidar com todas as necessidades 
e exigências de um condomínio

Faça um orçamento

O mais importante é a satisfação dos nossos clientes

EFICIÊNCIA
EXPERIÊNCIA

COMPROMISSO
CONHECIMENTO

RESPONSABILIDADE

Construções e Reformas
www.atoengenharia.com.br | comercial@atoengenharia.com.br

(31) 3785-5545 // 3785-4950

Experiência em lidar com todas as necessidades 
e exigências de um condomínio

Faça um orçamento

REFORMAS
PREDIAIS

3222-6500

CONSTRUTORA

LINHARES
DE CASTRO 22 an

os

www. l i n h a r e s d e c a s t r o . c om . b r

12 Jornal do Síndico novembro de 2017

monte.castro@uol.com.br
anos

Orçamento em 24 horas

•LIMPEZA DE FACHADA 
•PINTURA
•ASSENTAMENTO DE PASTILHAS

ENGENHARIA
CREA 165303

LOUVADO SEJA DEUS

(31) 987 12-2106/9 9 47 1 -1 393
verticalchao@gmail.com
www.verticalchao.com.br

•LIMPEZA DE FACHADA 
•PINTURA
•ASSENTAMENTO DE PASTILHAS

ENGENHARIA
CREA 165303

LOUVADO SEJA DEUS

(31) 987 12-2106/9 9 47 1 -1 393
verticalchao@gmail.com
www.verticalchao.com.br

Fachadas – portarias – hall – espaço gourmet

PROJETOS 
DE REFORMAS

9 9957-9664 

Revitalização de fachadas
Impermeabilizações
Recuperação estrutural
Pinturas 

REFORMA PREDIAL

3296-8683 www.mc.eng.br

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

2524-3470 
2524-4118 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

2524-3470 
2524-4118 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

LIMPEZA DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, 
PINTURA FACHADA, INTERNA E EXTERNA, 
REVESTIMENTOS DE GRANITOS MARMORES E 
CERAMICA EM FACHADAS E PISOS
REFORMA DE TELHADOS

LIMPEZA DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, 
PINTURA FACHADA, INTERNA E EXTERNA, 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

LIMPEZA DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, 
PINTURA FACHADA, INTERNA E EXTERNA, 
REVESTIMENTOS DE GRANITOS MARMORES E 
CERAMICA EM FACHADAS E PISOS
REFORMA DE TELHADOS

LIMPEZA DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, 
PINTURA FACHADA, INTERNA E EXTERNA, 

2524-4118 
9138-5078 9 
as@gmail.commundialtextur

2524-3470 
2524-4118 
9138-5078 9 
as@gmail.commundialtextur

  
 
 

  
 
 

  
 
 

LIMPEZA DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, 

LIMPEZA DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, 

2524-4118 
9138-5078 
as@gmail.com

2524-3470 
2524-4118 
9138-5078 
as@gmail.com

  
 
 

  
 
 

  
 
 

PINTURA FACHADA, INTERNA E EXTERNA, 
REVESTIMENTOS DE GRANITOS MARMORES E 

CERAMICA EM FACHADAS E PISOS

LIMPEZA DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, 
PINTURA FACHADA, INTERNA E EXTERNA, 

REVESTIMENTOS DE GRANITOS MARMORES E 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

PINTURA FACHADA, INTERNA E EXTERNA, 
REVESTIMENTOS DE GRANITOS MARMORES E 

CERAMICA EM FACHADAS E PISOS
REFORMA DE TELHADOS

LIMPEZA DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, 
PINTURA FACHADA, INTERNA E EXTERNA, 

REVESTIMENTOS DE GRANITOS MARMORES E 
CERAMICA EM FACHADAS E PISOS

REFORMA DE TELHADOS

2524-3470 
2524-4118 
9138-5078 9 
as@gmail.commundialtextur

  
 
 

  
 
 

  
 
 

LIMPEZA DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, 
PINTURA FACHADA, INTERNA E EXTERNA, 

REVESTIMENTOS DE GRANITOS MARMORES E 
CERAMICA EM FACHADAS E PISOS

REFORMA DE TELHADOS

2524-3470 
2524-4118 
9138-5078 
as@gmail.com

contato@resendetorres.com / www.resendetorres.com
99417-7357/98708-4839

Consulte-nos!
Laco – 3422-4411

Reforma Predial
Consulte-nos!

Laco – 3422-4411
Reforma Predial

Reforma Predial
Laco – 3422-4411

Consulte-nos!

ALTERNAT IVA

3458-1985 /98887-5790

CONSTRUÇÕES E REFORMAS
Revestimento em geral • Reforma em telhado 
Pastilhas, mármore e granito • Pintura em geral
Impermeabilização geral • Hidráulica e elétrica

alternativaconstroireforma@yahoo.com

CONSTRUÇÕES
E REFORMAS 

EM GERAL

3 3 3 7 - 4 4 2 7
contato@pactoconstrutora.com.br

www.pactoconstrutora.com.br

Desde 2004

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Pinturas e Reformas em geral • Telhados
Elétrica e Hidráulica • Impermeabilização
Limpeza de caixa d’água e gordura
Silvanosimoes2011@hotmail.com

4141-9953 / 99128-9395 / 98697-4327
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DESENTUPIDORA
DEDETIZADORA

Tratamento e limpeza de caixas d'água, 
gordura e fossa; Capina química e roçada;
Desentupimento e dedetização em geral; 

Bombeiro hidráulico.
www.desentupidorahoracerta.com.br
cliente@desentupidorahoracerta.com.br

3347-8749 99889-3380
24 horas

Desde
1995

MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E
CORRETIVA, 
MODERNIZAÇÃO E
REFORMAS EM 
ELEVADORES 3222-6685

Construção e reforma

novembro de 2017 Jornal do Síndico 13

DESINSETIZAÇÃO/CONTROLE DE ESCORPIÕES
DESRATIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO

EXCELÊNCIA EM 
CONTROLE DE 

PRAGAS URBANAS

DESINSETIZAÇÃO/CONTROLE DE ESCORPIÕES
DESRATIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO

EXCELÊNCIA EM 
CONTROLE DE 
PRAGAS URBANAS

• Desentupimento/Limpeza tubulações • Limpeza Cx Gordura 
com Caminhão • Limpeza/Impermeabilização Cx d’água  

• Retirada de vazamento com escuta • Limpeza/Impermeabilização 
fachada • Dedetização e Desratização

3455-5189

DDEESSEENNTTUUPPIIDDOO RRAA EE DDEEDDEETTIIZZAADDOORRAA

GGIIGGAANNTTEE
Plantão

24hs

99903-0010

Equipamentos para condominios

Esquadrias de alumínio

• DESENTUPIMENTO EM GERAL 
• DEDETIZAÇÃO CONTRA PRAGAS
• LIMPEZA DE CAIXA D‘ÁGUA, GORDURA 
   ESGOTO, FOSSAS E REDE PLUVIAL
• IMPERMEABILIZAÇÃO EM CAIXA D‘ÁGUA, 
   LAJES E CAIXA DE GORDURA
• BOMBEIRO HIDRÁULICO

dutradesentupidora@gmail.com
(31) 3088-5467 / 3354-1614

• DEDETIZAÇÃO CONTRA PRA
O EM GERAL • DESENTUPIMENT

GAS• DEDETIZAÇÃO CONTRA PRA
O EM GERAL 

adesentupidordutr
(31) 3088-5467 / 3354-1614
• BOMBEIRO HIDRÁULICO
   LAJES E CAIXA DE GORDURA
• IMPERMEABILIZAÇÃO EM CAIXA D‘ÁGU

, FOSSAS E REDE PLUVIALOT   ESGO
• LIMPEZA DE CAIXA D‘ÁGU
• DEDETIZAÇÃO CONTRA PRA• DEDETIZAÇÃO CONTRA PRA
• LIMPEZA DE CAIXA D‘ÁGU

a@gmail.comadesentupidor
(31) 3088-5467 / 3354-1614
   LAJES E CAIXA DE GORDURA

, FOSSAS E REDE PLUVIAL

GAS• DEDETIZAÇÃO CONTRA PRA

• IMPERMEABILIZAÇÃO EM CAIXA D‘ÁGU

A, GORDURA 

(31) 3088-5467 / 3354-1614

 

     
       

 
   
   

  

  
    

    

  
   

    
  

- ACESSO SUBSOLO ALTURA PADRÃO (2,10m)
- LIMPEZA DE CX GORDURA, FOSSA, CX DÁGUA, 
LIMPEZA E DESENTUPIMENTO EM GERAL

- ACESSO ONDE GRANDES CAMINHÕES NÃO PODEM 
ENTRAR OU PASSAR DEVIDO AS LEIS DE TRÂNSITO 
OU ESPAÇO

- DIMINUI O USO DE GRANDES QUANTIDADES DE 
MANGUEIRA 

(31)3426 . 6656 /998 1 1 . 5 999
www . j m d e s e n t u p i d o r a . c o m . b r

- ACESSO SUBSOLO ALTURA PADRÃO (2,10m)
- LIMPEZA DE CX GORDURA, FOSSA, CX DÁGUA, 
LIMPEZA E DESENTUPIMENTO EM GERAL

- ACESSO ONDE GRANDES CAMINHÕES NÃO PODEM 
ENTRAR OU PASSAR DEVIDO AS LEIS DE TRÂNSITO 
OU ESPAÇO

- DIMINUI O USO DE GRANDES QUANTIDADES DE 
MANGUEIRA 

(31)3426 . 6656 /998 1 1 . 5 999
www . j m d e s e n t u p i d o r a . c o m . b r

www.urbanabh.com.br

(31) 3375.3966

• Limpeza de caixa de gordura e fossa.
• Desentupimento em geral.
• Limpeza de caixa d'água.
• Dedetização.

AL
VA
RÁ
 S
AN
IT
ÁR
IO
:

20
11
05
44
12

Desentupidora

3 4 2 7 - 9 3 5 1

Plant
ão

24 h
oras

helpdesentupidora@ mail.com

SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS

ORÇAMENTO  SEM  COMPROM ISSO

O senhor é meu pastor
e nada me faltará

•Desentupimento em Geral
sem danificar pisos ou paredes

•Limpeza de Caixa d�àgua
•Limpeza de Caixa de Gordura

•Dedetização em Geral

DESENTUPIDORA

Extintores

Elevadores

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
Manutenção e recarga em extintores de incêndio

Credenciada junto: 
Inmetro – Bombeiros/MG e Crea/MG

3357-1000
comercial@rivaldofogo.com.br / www.rivaldofogo.com.br

3 3 5 2 - 0 8 8 4

•Pinturas de fachadas
•Limpeza de fachadas 
•Telhados
•Caixas de Gordura
•Fabricamos cerâmicas 

sob medida e corParcelamos sua obra e fazemos contratos 
individuais por números de condôminos 

Crea-MG:138996/D
prografempreendimentos@hotmai l .com

Prograf 
Empreendimentos Ltda.

Urbana Desentupimento - 3375-3966 - ver anúncio na capa 
Desentupidora Millenium         3412-5211 - ver anúncio capa

Dedetização

Dedetização

Gás

Continua na página 14

3337-6030
P O N T U A L I D A D E



Antena Coletiva
Circuito Fechado de TV
Interfonia Condominial
Intelbras HDL Digital
Alarmes • Cerca Elétrica

(31) 3072-4400 / 99105-4219
a d a i r r i c a r d o@ho tma i l . c om

Antena Coletiva
Circuito Fechado de TV
Interfonia Condominial
Intelbras HDL Digital
Alarmes • Cerca Elétrica

(31) 3072-4400 / 99105-4219
adairr icardo@hotmai l .com

INTERFONES

Cláudio Limpeza em Geral
Limpeza de: Caixa d�água segundo normas da Copasa, 

Piscinas, Limpeza de passeio, Garagens etc...

3 3 7 3 - 1 7 6 0  /  9 9 8 5 9 - 5 6 3 9
Se Deus é por nós, quem será contra nós

Classíndico14 Jornal do Síndico novembro de 2017

Polimento de pisos

Portaria virtual

Agende uma visita. Ligue: 3236-1478
www.predialagua.com.br

Individualizadora e administradora de água em condomínio
Individualize já! E tenha uma redução de 
até 40% na sua conta de água
Individualização com 
leitura pela COPASA

Agende uma visita.
Ligue:

3236-1478
www.predialagua.com.br

Individualize já! 
E tenha uma redução de até 40% 

na sua conta de água
Individualização com leitura pela COPASA

Agende uma visita.
Ligue: 3236-1478

www.predialagua.com.br

Individualize já!
E tenha uma redução de até 40% na sua conta de água

Individualização com leitura pela COPASA

Agende uma visita.
Ligue: 3236-1478

www.predialagua.com.br

Individualize já!
E tenha uma redução de até 40% na sua conta de água

Individualização com leitura pela COPASA

Individualização de água

R e v i t a l i z a ç ã o 

p i s c i n a 

Impermeabilização
Sem obra
40 anos de durabilidade
7 anos de garantia

R$ 59,00 m²

VERNIZ INCOLOR
BORRACHA LÍQUIDA

PASTILHA

Aplicado diretamente sobre os 
azulejos e pastilhas!

a partir

         31 99329-9919
www.impersolucoes.com.br

* 500 opções de cores

Gás instalação

Impermeabilização

HHLLHHLL
• Portões Eletrônicos
• Alarmes • Serralheria
• Interfones • CFTV
• Cercas Elétricas e Cerca concertina

Interfones Ltda.
VENDA - INSTALAÇÃO - MANUTENÇÃO

3462-6867
3411-2797
www.hlinterfones.com.br

Jardinagem e Paisagismo

• Fazemos fundição e polimento em marmorite
• Recuperação de pisos e polimento em mármore
• Aplicação de sinteco
• Remoção de cera, Aplicação de antiderrapante

POLIMENTO ITALIANO 3447-73 89
99226-8785
98624-6843

JUSTIN POLIMENTOS DE PISOS

Impermeabilização de Caixa d‘água

Gás

Interfone

Temos planos a partir de R$50.00 mensais.

Entre em contato conosco (31) 3657-0966/99361-0966 e 
solicite uma visita.Visite nosso site: www.maximussrf.com.br 

Maximus é a 
empresa parceira do
seu condomínio.

Temos planos a partir de R$50.00 mensais.

Entre em contato conosco (31) 3657-0966/99361-0966 e 
solicite uma visita.Visite nosso site: www.maximussrf.com.br 

Maximus é a 
empresa parceira do
seu condomínio.

Temos planos a partir de R$50.00 mensais.

Entre em contato conosco (31) 3657-0966/99361-0966 e 
solicite uma visita.Visite nosso site: www.maximussrf.com.br 

Maximus é a 
empresa parceira do
seu condomínio.

Para-Raios

Para-Raios

Medicina e segurança do trabalho

Limpeza de caixa d’água e gordura

Continua na página 15
3337-6030

P O N T U A L I D A D E
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CRISTINA UNIFORMES 
LINHA COMPLETA DE UNIFORMES PARA 
PRÉDIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 

Uniformes de 
pronta entrega 

( 3 1 ) 3 2 2 2 - 2 2 5 0
www.cristinauniformes.com.br

3447-8238/99590-8171

• Portões Eletrônicos • CFTV
• Cercas Elétricas • Interfones 
• Alarmes • Sensor de Presença 

VVEENNDDAA,, IINNSSTTAALLAAÇÇÃÃOO EE 
AASSSSIISSTTÊÊNNCCIIAA TTÉÉCCNNIICCAA EEMM::

FAZEMOS CONTRATOS 
DE MANUTENÇÃO COM

Plantão 24 horas

  / 99155-4655 /       99506-18183468-9003 

, Peças e ençãoManut
x, Instalação em Blinde

echadura Elétrica e F
Molas Hidráulicas

 / 99155-4655 /       99506-1818  / 99155-4655 /       99506-1818

Deixe o 
problema 
com quem 
entende

• Inspeção para detectar
vazamentos em redes
água, esgoto, piscinas;

• Infiltrações por umidade;

• Tecnologia avançada por
ultrasom e infravermelho;

• Supervisão de engenheiro
especialista

Evite quebrar 
paredes e pisos 

em lugares
desnecessários

3694-3028 / 99610-7003
www.aqueduto66.com.br / aqueduto66@gmail.com

Aceitamos 
cartões 

de 
débito 

e 
crédito 

Anuncie.

Penetras e 
indesejados
tô fora!
+ economia e
segurança
tô fdentro!

31 3504-8030
porterdobrasil.com.br

Portaria virtual

Construção e reforma de Telhados
Orçamentos sem compromisso. 

Fabricação e Instalação, calhas, 
rufos, pingadeiras, peças de 6 mts  

sem emendas, coifas.

3625-1978 / 3624-2895
www.ne ve s ca l ha s . c om .b r

Em tempos de crise…

Blindex Portas e Molas
• Molas e fechaduras p/blindex
• Instalamos molas novas
• Retificamos sua mola com garantia
• Consertos, manutenção e peças
• Manutenção em box de vidro

serviço rápido e garantido
Orçamento sem compromisso

(31) 3392-9667 / 98895-8610 / 99450-5172 / 99692-9667
rgportasblindex@hotmail.com /www.blindexportasemolas.com.br

Uniformes

Vazamentos

Portas Blindex

Portas Blindex Telhados

Portões Eletrônicos

Telhados



Tradicional evento de 
confraternização de síndicos e 

administradores de condomínios de Belo Horizonte e Região

Realização

Café da Manha – Almoço – Palestras – Apresentação de 
produtos e Serviços – Sorteio de Brindes e muito mais… 

Dia 2 de Dezembro
Hotel Mercure 

Informações e inscrições – 3337-6030
Evento gratuito – inscrições abertas – Vagas limitadas

PALESTRAS 
CONFIRMADAS

REFORMA TRABALHISTA E A 
LEI DA TERCEIRIZAÇÃO NOS
CONDOMÍNIOS
Prof. Antônio Gomes de
Vasconcelos 
Professor doutor em Direito pela
Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) -  Juiz da 45°
Vara do Trabalho de Belo
Horizonte - Idealizador e
cofundador do primeiro Núcleo
Intersindical de Conciliação
Trabalhista (Ninter) do Brasil.

A RESPONSABILIDADE TÉCNICA
NAS REFORMAS PREDIAIS
Vera Carneiro de Araújo 
Presidente do CAU/MG,
Graduada no Curso de
Arquitetura e Urbanismo, da
Escola de Arquitetura da UFMG -
Pós-graduação em Arquitetura
Hospitalar e Turismo e
Desenvolvimento Sustentável na
UFMG. Assessora técnica da
Câmara de Arquitetura Crea-MG-
1993 a 2011 - Contribuiu com a
Lei 12.378/2010 que criou os
Conselhos de Arquitetura e
Urbanismo Nacional e das
Unidades Federativas

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS
E DE GESTÃO PARA A
SUSTENTABILIDADE EM
EDIFÍCIOS EXISTENTES
Cristiane Silveira de Lacerda 
Sócia Fundadora da
EcoConstruct Brazil, Engenheira
Civil pela Universidade FUMEC,
Doutoranda em Ambiente
Construído e Patrimônio
Sustentável pela UFMG,  Mestre
em Ambiente Construído e
Patrimônio Sustentável pela
UFMG, cursou Mestrado em
Relações Internacionais para a
América Latina pela Ohio
University - EUA, Coordenadora
e Professora do MBA EDIFÍCIOS
SUSTENTÁVEIS: PROJETO E
PERFORMANCE da Universidade
FUMEC, e professora da Pós-
Graduação desde 2002 na
Universidade FUMEC 

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 
NO CONDOMÍNIO
Bruno de Almeida Lewer Amorim
Advogado. Sócio-Diretor da
Contratto Advocacia. Pós-
graduado em Direito Civil
Aplicado pela PUC Minas;
Mestrando em Direito pela PUC
Minas. Mediador de Conflitos
capacitado pelo Instituto de
Mediação e Arbitragem do Brasil
– IMAB. Professor universitário.
Membro da Comissão de Defesa
do Consumidor da OAB/MG. 

TIRA-DÚVIDAS COM
Dr. Carlos Eduardo 
Alves de Queiroz 
Presidente do Sindicon 

2
0
1
7

Últimas vagas

Penetras e 
indesejados
tô fora!
+ economia e
segurança
tô fdentro!

31 3504-8030
porterdobrasil.com.br

Corretora de seguros especializada em condomínios

Vai contratar ou renovar o seu seguro?
Trabalhamos com seguro para condomínio, automóvel,

vida, residência, assistência funeral, seguro viagem, 
previdência privada e outros. Consulte-nos!

(31) 3267-2099 / 99223-3424
www.valentimseguros.com.br 31. 3333-3390

www.vedajato.com.br

Problemas 
com 

infiltrações?

PRATICIDADE 
E RAPIDEZ

SEM QUEBRADEIRA, 
SEM SUJEIRA

INJEÇÃO DIRETA
DENTRO DA LAJE

Garantia de até 15 anos

Agende 
uma visita

Colaboradores PrataColaboradores Ouro Colaboradores bronze


