
Ano XXVI - Edição 323 - Novembro /2016 - Fortaleza/CE - 6.000 Exemplares - www.jornaldosindico.com.br/fortaleza - (85) 3214.4972

Conheça alguns de nossos serviços:

Individualização de Gás Laudo de Inspeção Técnica PredialIndividualização de Àgua Reformas e Construções

www.acqualife.net.br  |  atendimento@acqualife.net.br  |  Av. Eng. Santana Júnior, 1133, Sl. 03

( (85) 3062.7420(
        85.98856.4807        85.98856.4807

 O Jornal do Síndico de Fortaleza lança o SELO DE ANUN-
CIANTE, que identi fi ca as empresas que são nossos parceiros. A 
parti r de hoje todos os anunciantes do Jornal do Síndico de Forta-
leza poderão usar o selo em sites, publicações,impressos e mídias 
sociais. Com isso garanti mos aos nossos leitores a excelência de 
nossos serviços. O Jornal do Síndico, Franquia Nacional, está há 27 
anos em quase todas as capitais do Brasil, e que acaba de receber 
o Prêmio Pequenas Empresas Grandes Negócios da Editora Globo.
Agradecemos a todos os anunciantes e parceiros nessa jornada.

I Dia a dia no Condomínio, realização do Jornal do Síndico de Fortaleza com apoio do Jornal O Povo.  Na ocasião 
foi ministrada pelo senhor Emanuel Oriá, da Locktec Tecnologia, palestra sobre Portaria Virtual.

JORNAL DO SÍNDICO LOKTEC TECNOLOGIA
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* TR – Taxa Referencial; ** Débitos Federais; *** Unidade Padrão de Capital; (1) Rendimento no 1º dia do mês seguinte, para depósitos até 03/05/12; (2) 
Rendimento no primeiro dia do mês seguinte para depósitos a partir de 04/05/2012 – MP nº 567, de 03/05/2012. (3) Crédito no dia 10 do mês seguinte 
(TR + juros de 3 % ao ano). (4) Juro pela Taxa Selic para pagamentos de débitos federais em atraso – no mês do pagamento, a taxa é de 1%; (5) São duas 
faixas salariais mínimas, com vigência a partir deste mês: R$ 905 (para domésticos, agropecuários, ascensoristas, motoboys) e R$ 920 (para operadores 
de máquinas, carteiros, cabeleireiros, trabalhadores de turismo, telemarketing); (6) Extinta pela Medida Provisória nº 1973/67, de 27/10/00 – último 
valor: R$ 1,0641; BTN + TR cheia – suprimido por ser título extinto pela Lei nº 8.177, de 01/03/1991, embora ainda existam alguns em circulação.

Fonte: Folha Online, Valor Econômico

Editorial

Nossa Mensagem

Indicadores Econômicos
jul/16 ago/16 set/16 out/16 Ano 12 meses

Poupança antiga (1)
Poupança (2)
TR*
TJLP
FGTS (3)
SELIC - Déb Fed (4)
UPC ***
Salário Mínimo
Salário Mínimo SP (5)
UFIR (6)

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(R$)
(R$)
(R$)

0,6629
0,6629
0,1621
0,62

0,4091
1,11
23,16
880,00

1.000,00

0,7558
0,7558
0,2545
0,62

0,5018
1,22
23,16
880,00

1.000,00
---

0,6583%
0,6583%
0,1575
0,60

0,4045
1,11
23,16
880,00

1.000,00

0,6609%
0,6609%
0,1601
0,62

0,4071
1,06
23,29
880,00

1.000,00
---

6,88
6,88
1,68
6,32
4,21
11,60
2,01
2,01
---
---

8,33
8,33
2,04
7,54
5,10
14,09
11,68
11,68

---
---

Este mês nosso fundador 
completa 10 anos de sua 
ausência, o Sr. Aroldo de 

Lima Marcelo, no auge de sua 
felicidade se ausentou, entretanto 
nos deixou um legado. Atualmente 
estamos atendendo 22 grandes 
cidades brasileiras, e que este ano 
por uma coincidência o Jornal 
do Síndico recebeu este ano as 5 
estrelas figurando entre as melhores 
franquias do Brasil, esse premio 
com certeza é dedicado ao nosso 

fundador. Afinal ele começou essa 
história com muita garra, dedicação, 
trabalho, se esforçou ao máximo 
para que nossos leitores tivessem e 
como hoje tem a melhor informação 
do setor condominial, superou 
dificuldades, lutou contra injustiças 
e conquistou seu espaço no mercado. 
O Sr. Aroldo de Lima Marcelo em sua 
vida profissional e pessoal sempre 
prezou pelo justo, pelo certo e sempre 
objetivou suas conquistas na base do 
trabalho, da dedicação e das boas 

elações com seus parceiros. O foco 
da franquia Jornal do Síndico este 
ano foi na superação das barreiras e 
da crise que assola o nosso país, mas 
temos a certeza de que estamos no 
caminho certo.
 A família Jornal do Síndico esse 
ano não tem motivos para lamentar e 
sim de compartilhar com vocês leitores 
e anunciantes a nossa vitória, a nossa 
alegria e dedicamos ao seu fundador!!
      
Boa leitura a todos!

• INDICADORES / MÊS

jul/16 ago/16 set/16 out/16 Ano 12 
meses

Poupança antiga (1)
Poupança (2)
TR*
TJLP
FGTS (3)
SELIC - Déb Fed (4)
UPC ***
Salário Mínimo
Salário Mínimo SP 
(5)
UFIR (6)

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(R$)
(R$)
(R$)

0,6629
0,6629
0,1621
0,62

0,4091
1,11
23,16
880,00

1.000,00

0,7558
0,7558
0,2545
0,62

0,5018
1,22
23,16
880,00

1.000,00
---

0,6583%
0,6583%
0,1575
0,60

0,4045
1,11
23,16
880,00

1.000,00

0,6609%
0,6609%
0,1601
0,62

0,4071
1,06
23,29
880,00

1.000,00
---

6,88
6,88
1,68
6,32
4,21
11,60
2,01
2,01
---
---

8,33
8,33
2,04
7,54
5,10
14,09
11,68
11,68

---
---

• 
* TR – Taxa Referencial; ** Débitos Federais; *** Unidade Padrão de Capital; (1) Rendimento no 1º dia do mês seguinte, para 
depósitos até 03/05/12; (2) Rendimento no primeiro dia do mês seguinte para depósitos a partir de 04/05/2012 – MP nº 567, de 
03/05/2012. (3) Crédito no dia 10 do mês seguinte (TR + juros de 3 % ao ano). (4) Juro pela Taxa Selic para pagamentos de débitos 
federais em atraso – no mês do pagamento, a taxa é de 1%; (5) São duas faixas salariais mínimas, com vigência a partir deste mês: 
R$ 905 (para domésticos, agropecuários, ascensoristas, motoboys) e R$ 920 (para operadores de máquinas, carteiros, cabeleireiros, 
trabalhadores de turismo, telemarketing); (6) Extinta pela Medida Provisória nº 1973/67, de 27/10/00 – último valor: R$ 1,0641; BTN 
+ TR cheia – suprimido por ser título extinto pela Lei nº 8.177, de 01/03/1991, embora ainda existam alguns em circulação.

Fonte: Folha Online, Valor Econômico

ANUNCIE:
(85) 3214.4972
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ESPECIAL -  (Redação com Assessoria) 

COTIDIANO 

Presença feminina em cargos de portaria e zeladoria aumenta

O tipo de síndico que você não deve ser

As mulheres hoje 
ocupam a dianteira 
na administração de 

milhares de condomínios 
Brasil afora, muitas vezes 
conciliando essa tarefa 
com as obrigações de 
suas profissões fora do 
condomínio. Recentemente, 
uma pesquisa realizada 
pela Lello, administradora 
paulistana que gerencia 1,6 
mil condomínios na capital 
paulista, demonstrou que 
a ocupação feminina é uma 
tendência crescente nos 
espaços de liderança do setor. 
 O número de 
mulheres que assumem 
o cargo de síndicos de 
condomínios residenciais na 
cidade de São Paulo cresceu 
73,3% nos últimos cinco anos. 
Atualmente, 42% dos síndicos 
são do sexo feminino, contra 

58% do sexo masculino. Em 
2011 esse percentual era de 
30%, segundo levantamento 
da Lello. Conclusão: embora 
elas ainda não constituam a 
maioria na função, o número 
de síndicas mulheres vem 
aumentando a cada ano. 
 Se, por um lado, a 
presença delas nos cargos 
de sindicância já não é mais 
novidade, pois vem crescendo 
e muito nas últimas décadas, 
o que atualmente pode ser 
tido como algo a se destacar 
é a escolha de funcionárias 
para funções tradicionalmente 
ocupadas por homens, como 
zeladora e porteira. 
 A mudança nesse 
perfil ainda é tímida, raridade 
nos condomínios da cidade de 
São Paulo, o público feminino 
representa apenas 3,54% 
do total de porteiros dos 

condomínios residenciais. 
Mas a tendência, no entanto, 
é de crescimento do número 
de mulheres que ocupam as 
portarias dos prédios. Há dez 
anos, por exemplo, as mulheres 
eram cerca de 1,5% do total de 
porteiros de condomínios em 
São Paulo. 
 Pesquisa da Lello 
identificou que entre as 
porteiras, a maioria possui 
1º grau completo – o que 
costuma ser uma exigência 
dos condomínios e uma boa 
notícia a ser celebrada: o 
salário é igual ao dos homens 
que exercem a função, valor 
médio de R$ 1.440 por 
mês. A idade média dessas 
funcionárias é de 26 anos.
 Para Angélica Arbex, 
gerente de Relacionamento 
com o Cliente da Lello 
Condomínios, a mudança 

se deve também ao fato de 
mais mulheres estarem se 
interessando pelo serviço em 
condomínios. Nos processos 
de seleção já se nota um 
aumento do número de 
mulheres que se candidatam 
para trabalhar em portarias, o 
que não ocorria no passado.
 

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

As prerrogativas do 
cargo de síndico estão 
previstas na legislação 

federal, especificamente a lei 
4.591/64, conhecida como a 
Lei dos Condomínios. Ali estão 
descritas todos os direitos e 
deveres dos condôminos, bem 
como as responsabilidades e 
atribuições daquele que for, 
por vontade da maioria, eleito 
síndico. 
 Embora exista um 
dispositivo legal que orienta 
a conduta do síndico - o que 
é ou não de sua alçada - ainda 
podem ser verificadas muitas 
falhas em gestões em vários 
condomínios pelo Brasil. 
Pecando por falta ou excesso 
de mando, o perfil do síndico 
deve ser preenchido por uma 
pessoa equilibrada, de bom 
relacionamento com os demais 

condôminos, responsável 
com as tarefas do cargo e 
comprometido em fazer 
o melhor pelo patrimônio 
coletivo, com honestidade e 
transparência. 
 Aqui listamos 
algumas características que 
não são desejáveis em quem 
venha a assumir a sindicância 
de um condomínio. Veja os 
tipos de síndico que você não 
deve ser:
 Síndico gastador 
- condomínios não são 
empresas, não possuem 
uma margem de lucro, 
trabalham com orçamento 
fixo e limitado, geralmente 
advindo exclusivamente do 
pagamento das taxas mensais 
dos moradores. Assim, 
é preciso muita cautela 
para gerir as finanças para 

não cair no vermelho. A 
receita deve ser direcionada 
prioritariamente para as 
despesas ordinárias como 
energia, manutenção e folha 
de pessoal. Os investimentos 
em equipamentos ou outros 
itens que não são de primeira 
necessidade devem passar 
por um estudo prévio para 
ver se é viável, caso contrário, 
pode-se afundar as finanças 
do condomínio.
 Síndico poupador 
em excesso - assim como o 
gastador, aquele que poupa 
demais também pode ser 
prejudicial. Nem sempre 
comprar o material mais 
barato é um bom negócio 
ou evitar fazer um serviço é 
boa economia. Por exemplo, 
em se tratando de um 
equipamento como bomba de 

piscina, a despesa com uma 
manutenção correta é mais 
barata que a compra de um 
produto novo, que precisa ser 
adquirido quando o velho fica 
inutilizado. Além disso, não 
se deve jamais economizar 
em itens que coloquem em 
risco a segurança de vidas 
humanas, como para raio e 
elevadores. 
 Síndico ditador - ele 
só faz o que quer, manda e 
desmanda sem consultar 
a assembleia, impõe sua 
vontade em todas as 
circunstâncias e se acha o 
“dono” do prédio. Todo mundo 
já conheceu um síndico assim 
e eles não costumam ser 
muito bem quistos. A função 
de síndico deve ser exercida 
com democracia. O artigo 
1.349 do Código Civil prevê a 

possibilidade de o síndico ser 
destituído, quando praticar 
irregularidades, não prestar 
contas, ou não administrar 
convenientemente o 
condomínio.
 Síndico corrupto 
- esse tipo de síndico 
é, inclusive, criminoso. 
Apropriar-se de recursos 
do condomínio é imoral e 
ilegal, não é necessário nem 
dizer. Nos referimos não 
apenas a roubo de dinheiro, 
mas também às pequenas 
corrupções do dia a dia, 
como usar a impressora do 
condomínio, fazer ligações 
pessoais com o telefone do 
prédio, pegar “emprestado” 
material de escritório, 
dentre outras ações às vezes 
indevidamente consideradas 
inocentes. 
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ADMINISTRAÇÃO

Boleto bancário: cobrança simples e eficaz

Despesas com taxa condominial são responsabilidade 
de inquilino e proprietário

FINANÇAS

O pagamento regular da 
taxa mensal de rateio 
de despesas é condição 

fundamental para o equilíbrio 
financeiro do condomínio, 
uma vez que é dessa fonte 
que se obtém a parte mais 
significativa das receitas. 
Ela deve ser paga por quem 
usufrui do condomínio, seja 
essa pessoa o proprietário ou 
inquilino.

A relação entre o 
locador (dono do imóvel) 
e o locatário (aquele que o 
aluga) é disciplinada pela Lei 
do Inquilinato. Além destas 
duas partes, é importante 
que também o síndico esteja 
inteirado do que dispõe essa lei 
para compreender os direitos 
e deveres de cada parte e, 
claro, lutar pelos interesses do 
condomínio, sabendo a quem 
cobrar. 

Muitas pessoas pensam 
que após acertar o aluguel de 
uma unidade condominial, 

seja ela apartamento ou 
outra modalidade, todas as 
responsabilidades legais e - 
principalmente - as financeiras 
ficam todas a cargo do inquilino. 
Porém, não é bem assim que as 
coisas funcionam. Ainda que não 
esteja efetivamente ocupando 
pessoalmente o apartamento, 
o proprietário possui muitas 
responsabilidades a responder 
por ele. 

Para isso, deve-se 
compreender a diferença 
entre despesas ordinárias e 
extraordinárias. As primeiras 
dizem respeito a todos os gastos 
rotineiros do condomínio os 
quais já são esperados todos 
os meses, como salário dos 
empregados; consumo de 
água, lixo, esgoto, gás, energia 
das áreas comuns; limpeza, 
manutenção e reparos das 
instalações e equipamentos 
de uso comum a exemplo do 
elevador, piscina, salão de 
festas. 

As despesas 
extraordinárias, como o 
próprio nome sugere, são 
aquelas incomuns, que fogem 
da trivialidade. Reformas que 
interessem à estrutura integral 
do imóvel, pintura das fachadas, 
equipamento de segurança e de 
incêndio, de intercomunicação, 
de esporte e lazer, decoração 
das áreas comuns. 

As despesas ordinárias 
são de responsabilidade 
do inquilino, enquanto as 
extraordinárias são encargo do 
proprietário do imóvel. Com 
a crise financeira que atinge 
o Brasil nos últimos anos, o 
fim de contrato de locação, 
bem como a inadimplência 
em imóveis ainda ocupados 
subiu e muito, prejudicando o 
orçamento dos condomínios. 
É importante saber a quem 
cabe cada compromisso para 
poder cobrar das pessoas 
certas o pagamento da taxa 
condominial. 

Em tempos de crise, 
mais do que nunca, a 
forma como se cobra é 

fundamental para aumentar 
as chances de receber o 
que é devido e diminuir os 
índices de inadimplência. No 
condomínio, dentre as formas 
possíveis de cobrança, a 
emissão de boletos bancários 
ainda é a opção mais 
interessante. 
 Os mecanismos 
financeiros evoluíram com o 
tempo e hoje há condomínios 
que aceitam pagamento até 
com cartão de débito ou 
crédito. No entanto, o boleto 
ainda pode ser a forma mais 
eficiente - e menos onerosa - 
de cobrar os condôminos, uma 
vez que as taxas de operação 
são mais vantajosas que 
outros meios.
 A rapidez na 
transferência do valor é 
outro ponto positivo. No 

boleto bancário o valor 
pago pelo condômino 
consegue chegar à conta do 
condomínio em cerca de 48 
horas após a confirmação, o 
que é uma grande vantagem 
quando o síndico precisa 
lidar com prazos apertados 
e orçamento limitado para 
honrar as despesas do 
prédio.
 A forma como o boleto 
chega ao seu interessado 
por se dar de diversas 
maneiras: é possível deixar 
todos os boletos impressos 
na portaria do prédio para 
que cada morador retire o 
seu (assinando uma ata de 
recebimento), enviar o arquivo 
para o email cadastrado do 
proprietário ou até mesmo 
deixar o boleto disponível 
para download em um website 
do condomínio. Essas são 
algumas vias utilizadas por 
síndicos em todo o Brasil.

FIQUE ATENTO!
 A cobrança de 
taxa de emissão de boleto 
é considerada abusiva 
pelo Código de Defesa do 
Consumidor, ou seja, o 
condômino que opta por essa 
modalidade de pagamento 
deve pagar o mesmo valor 
que os demais que não 
optam, caso haja mais de uma 
possibilidade.
 A partir do mês 
de janeiro do próximo 
ano, 2017, não será mais 
permitida a opção de emissão 
de boleto bancário do tipo 
não registrado (modalidade 
que costuma ser a primeira 
opção por ser a mais barata). 
Condomínios deverão 
começar a emitir boletos 
com o CPF do condômino 
proprietário da unidade. 
Atualize o banco de dados do 
condomínio!
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*RODRIgO KARPAT

REPETECO -  *Andréa Mattos

Utilizado como 
recurso em cada vez 
mais condomínios, 

a contratação de síndico 
profissional tem virado uma 
tendência dentro do mercado 
imobiliário. A busca por esse 
tipo de profissional surgiu com 
as demandas dos condomínios 
clube, que necessitam da 
presença física de um síndico 
durante o horário comercial, 
algo que a maioria dos 
moradores, remunerados ou 
não, não podiam ou não estavam 
dispostos a fazer na função.
 A mesma indisposição 
ou indisponibilidade dos 
condôminos em assumir 
esse importante cargo, 
independentemente de 
remuneração, se expandiu 
inclusive para condomínios 
menores que, diante da situação, 

optaram pela contratação de 
síndico profissional.
 Várias são as vantagens 
para quem faz essa escolha. 
Por necessariamente ser 
remunerado, dele pode-se exigir 
muito mais do que se exige de 
um síndico morador. Por ser 
pessoa estranha ao edifício, esse 
tipo de profissional também 
executa o trabalho de forma 
imparcial, além de fazê-lo de 
forma otimizada, já que tem 
cursos e é qualificado para o 
serviço.
 Aos condôminos, outro 
benefício da contratação de um 
síndico profissional é a segurança 
na relação do trabalho, uma vez 
que sua efetivação é vinculada a 
um contrato, o que representa 
uma garantia a todos.
 Preparado para a 
função, o síndico profissional 

consegue resolver com mais 
facilidades problemas que um 
síndico condômino talvez não 
conseguisse, como brigas de 
vizinhos, notificações e aplicação 
de multas, ingresso de ações na 
Justiça, entre outros distúrbios 
comuns que acontecem nesse 
tipo de coletividade. Qualificado, 
o profissional também costuma 
ter mais habilidade no controle 
financeiro, na fiscalização da 
administradora, entre outras 
tarefas de gestão.
 Entretanto, para que 
as vantagens se mostrem 
efetivamente reais, é preciso 
ressaltar alguns cuidados. 
A contratação do síndico 
profissional segue o mesmo 
trâmite da contratação de um 
síndico morador. O primeiro 
passo é a convocação e 
realização de uma assembleia de 

condôminos com essa finalidade.
 Normalmente, o 
condomínio acena para esse tipo 
de contratação. Algumas vezes, 
os candidatos são apresentados 
entre os moradores e levados 
pela administradora ou por 
algum condômino. Em edifícios 
maiores, quando se decide a 
contratação, o conselho fica 
na incumbência de selecionar 
os melhores profissionais e 
submeter a escolha, então, a 
assembleia.
 Como a profissão 
ainda não é regulamentada, 
não há uma formação específica 
definida em lei. Mas, há diversos 
cursos disponíveis no mercado 
que deixam o interessado 
apto para exercer a profissão. 
Evidentemente, como acontece 
em qualquer outra área de 
atuação, a experiência também 

faz total diferença aliada à 
formação.
 Por essa razão, 
além de bom currículo e boa 
apresentação, os gestores 
condominiais que estão em 
busca de um síndico profissional 
devem exigir do candidato 
cursos de formação, experiência 
comprovada na função, bem 
como boas referências de 
outros condomínios onde atuou 
o profissional. Todos esses 
cuidados facilitam o processo 
de avaliação de um síndico que 
se enquadre no perfil buscado 
pelo condomínio, dando ampla 
segurança na tomada de decisão.

*Rodrigo Karpat é advogado 
e palestrante, especialista em 
Direito imobiliário e em questões 
condominiais, sócio do escritório 
Karpat Sociedade de Advogados.

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

exageram nas proibições, cerceando 
o uso legal das áreas comuns. 
Regimentos internos muito rígidos 
podem provocar atritos e problemas 
até com a Justiça, no ponto de o 
sindico e os administradores não 
terem a confiança e a simpatia dos 
moradores.
 A palavra democracia 
tem sido uma das mais usadas 
no Brasil nos últimos anos, já 
que, nunca em toda a sua historia 
a liberdade e as garantias dos 
direitos civis da sua população 
estiveram na ordem do dia. Nas 
escolas, processo de aprendizagem 
passa, inevitavelmente, pela 
construção do aluno-cidadão, 
conscientizando-o dos seus 
direitos no meio social em que 
vive e ensinando-o a lutar por 
eles e, acima de tudo, a respeitar a 
liberdade alheia. Os adultos, mais 
amadurecidos, buscam a respeitar 
as leis, feitas por eles próprios, 
para que a convivência social se 
desenvolva num nível aceitável, 

mas muitas vezes, infelizmente, há 
abusos e exageros que vão alem 
do senso comum, principalmente 
quando os direitos alheios são 
menosprezados. Exemplo disso 
são os regulamentos internos 
de condomínios que parecem 
mais uma lista interminável 
de proibições, cerceando a 
liberdade dos moradores e o 
uso das áreas comuns, como 
se já não bastasse a violência 
urbana, que exige o uso de grades, 
dando a sensação de prisão. A 
maioria dos regulamentos que 
extrapolam o bom senso muitas 
das vezes é elaborada de maneira 
arbitraria e passam ate por cima 
da Constituição Brasileira, sem 
nenhum pudor. É o caso de barrar 
um visitante por motivos, de 
discriminação social ou racial, 
quando o morador não pode 
receber, em hipótese alguma, 
nenhum visitante na piscina. 
Ao buscar justificativas para tal 
decisão, muitos síndicos alegam 
que preferem pecar por excesso 
que por abrandamento, pois, 
ao seu ver, somente assim será 

possível preservar o patrimônio 
e garantir a segurança dos 
condôminos.
 Está mais que provado 
que o excesso de proibições 
em condomínios podem fazer 
o efeito contrario, pois vai 
chegar o momento em que os 
condôminos não suportarão 
as restrições, e o sindico 
perderá o apoio necessário 
para administrar o condomínio. 
E quem mais sofre com as 
restrições são as crianças: elas 
não podem brincar em lugar 
nenhum, não podem gritar, não 
podem estar próximas ao seu 
animal de estimação, não podem 
isso, não podem aquilo. Há 
condomínios que ate proíbem 
que mães levem suas crianças 
de colo para tomar banho de 
sol porque o regulamento não 
permitia a presença de crianças 
no local. Outros não permitem, 
em hipótese alguma, a entrada 
de entregadores ou profissionais 
para atendimento a pessoas 
idosas. Revoltados com estas 
leis, muitos condôminos optam 

pela mudança de moradia, e 
procuram um outro condomínio 
que seja regido por um 
regulamento mais brando e mais 
justo e ao querem que eles nem 
seus filhos sejam privados de 
lazer e comodidade.
Cuidados
 É preciso todo cuidado 
na hora de elaborar um 
regulamento interno, justamente 
para que não aconteçam 
excessos de proibições. Ele 
deve passar por um processo de 
discussão, para que todos tomem 
conhecimento das regras, dêem 
opiniões e sugestões, e antes de 
ser votado, deve ser analisado 
por um advogado, que dará 
respaldo legal ao documento 
ora apresentado, evitando 
que condôminos insatisfeitos 
levem a questão à justiça. 
Recentemente, por exemplo, 
alguns condomínios já não fazem 
restrições ao uso do elevador 
social, permitindo que os 
domésticos também o utilizem 
por conta de leis municipais 
considerarem a proibição 

de caráter discriminatório. 
As crianças devem também 
participar desse processo de 
elaboração do regulamento para 
que o sindico possa também 
cobrar delas, posteriormente, o 
cumprimento das regras. E se há 
condôminos que simplesmente 
se acomodaram com as leis 
vigentes, achando-as naturais, 
muitas vezes se calam para não 
gerar inimizades e problemas, 
mas que em dado momento 
farão reclamações. Então, antes 
que isto aconteça, vale a pena 
propor as mudanças.
 Se o regulamento do seu 
condomínio transcende o bom 
senso, nunca é tarde para mudá-lo. 
Convoque uma reunião e, com os 
votos da maioria, é possível fazer 
os ajustes necessários para que os 
moradores, ou melhor, sócios, pois 
têm o condomínio das mesmas 
áreas, sintam que estão sendo 
tratados iguais e justamente.

A autora é jornalista e 
colaboradora do Jornal do 
Sindico

Síndico profissional por que contratar e como fazê-lo 

Bom senso e democracia devem ser prioridade em regulamentos internos 
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BEM ESTAR

se
ra

fim

Assim como o Outubro 
Rosa, o Novembro Azul 
é mais um na série 

de “meses temáticos” que 
relembram a importância 
de se dar atenção à saúde 
em um determinado aspecto 
e vem, sim, consolidando-
se e demonstrando bons 
resultados no que diz 
respeito a uma maior 
conscientização acerca de um 
tema relativamente pouco 
debatido: a saúde masculina.
 Ao contrário da 
maioria das mulheres, que 
estatisticamente vão mais 
vezes ao consultório médico 
ao longo da vida, os homens 
costumam ser um pouco mais 
arredios quando o assunto é 
cuidar da própria saúde. Isso 
vem a ser um problema na 
prevenção de diversas doenças, 
uma vez que elas poderiam ser 
mais facilmente tratadas e até 
mesmo curadas se tivessem 
sido detectadas precocemente.

 Sabendo que a 
prevenção é a melhor conduta, 
anualmente o mês de novembro 
é reservado para fazer alusão 
no Brasil e no mundo à 
importância da prevenção 
do câncer de próstata o qual 
- todos os anos - atinge cerca 
de 10% do total dos cânceres 
registrados. A detecção precoce 
pode aumentar em 90% as 
chances de cura. No entanto, 
87% dos homens afirmam que 
o preconceito atrapalha na 
prevenção. Essa é a bandeira da 
campanha do Novembro Azul.
 A ação tem o objetivo 
de diminuir as resistências 
dos homens que ainda 
relutam em procurar um 
especialista para fazer os 
exames preventivos. Com a 
missão de levar informações 
como forma de desmitificar 
o assunto e quebrar tabus, o 
Novembro Azul foi abraçado 
por diversas instituições 
públicas e privadas a fim 

de conscientizar os homens 
sobre sua própria saúde. 

FIQUE ATENTO!
 O Câncer de Próstata 
é uma doença silenciosa, 
que não costuma apresentar 
sintomas. Esses sinais 
só aparecem em estágio 
avançado do câncer em 
95% dos casos. Então o 
objetivo deve ser detectar a 
anormalidade antes mesmo 
que ela progrida. Para 
isso, exames preventivos 
frequentes são fundamentais: 
homens a partir dos 50 anos 
de idade (ou 45, se houver 
casos de câncer de próstata 
na família), devem procurar 
um urologista anualmente 
para realizar os exames 
preventivos.
 O preconceito 
continua sendo o pior 
inimigo nessa luta, uma vez 
que ainda há muitos tabus e 
resistência para se realizar 

um dos exames essenciais 
para a prevenção do câncer 
de próstata: o toque retal. O 
exame é rápido e indica se a 
próstata apresenta algum tipo 
de alteração. 
 Caso seja identificada 
alguma anormalidade, o médico 

pode solicitar outros exames 
para confirmar o diagnóstico, 
como o PSA (Antígeno 
Prostático Específico), o 
ultrassom transretal e a biópsia 
da glândula, que consiste na 
retirada de fragmentos da 
próstata para análise. 

Novembro azul - prevenção é a melhor conduta
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 Oficialmente o verão ainda não chegou, mas 
a temperatura já subiu muito em algumas cidades 
brasileiras, fazendo com que muitas pessoas 
recorram ao ar condicionado para minimizar a 
sensação de calor. As altas da estação não elevam 
apenas os termômetros, mas também a conta de 
energia e no condomínio, em tempos de crise, toda 
economia é bem vinda. 
 Primeiramente, a escolha do modelo 
pode influenciar muito. Os do tipo split inverter 
são os mais indicados, uma vez que ele adequa a 
temperatura de acordo com o ambiente, assim, ele 
trabalha de forma mais potente no início, até que 
o ambiente esteja com a temperatura desejada e 
depois ele apenas mantém essa temperatura. Outra 
orientação, muitas vezes ignorada erroneamente, 
é a de adquirir um modelo com potência adequada 
à metragem do espaço. Comprar um mais fraco por 
economia pode sobrecarregar o aparelho e não 
terá uma climatização satisfatória. 

 Conhecer as características de cada modelo 
é o melhor a se fazer quando for escolher um tipo 
de piso que atenda às necessidades do espaço 
que se deseja revestir. A cobertura laminada é a 
mais procurada por escritórios e residências e é 
constituída por lâminas de madeira em diversas 
opções de comprimento e largura. O processo de 
instalação do piso laminado é também muito mais 
prático que dos outros tipos de piso, no entanto 
esse tipo de revestimento não é aplicável sobre 
outros pisos.
 Já o piso do tipo vinílico se caracteriza 
por sua fina espessura e sobretudo pela qualidade 
acústica que isola ruídos. Com esse modelo é possível 
minimizar os barulhos gerados, sendo uma ótima 
opção para condomínios verticais. O revestimento 
vinílico, ao contrário do laminado, pode ser aplicado 
sobre outro piso (exceto se for madeira). O preço de 
mercado do vinílico é mais acessível e por isso mais 
competitivo que o laminado.

 Uma impressora funcional é item de 
primeira necessidade em um condomínio para 
imprimir comunicados, avisos, instruções etc. 
Porém não basta possuir o aparelho, é fundamental 
que ele tenha tinta disponível para imprimir e isso 
tem um custo de manutenção: para se ter uma 
ideia, cartuchos originais de grandes empresas do 
ramo contendo 10ml, por exemplo, chegam a ser 
vendidos por aproximadamente R$ 150 reais no 
mercado.
 Algumas dicas podem ser úteis na hora de 
poupar esse recurso: imprima documentos que não 
são importantes em modo rascunho e a tinta vai 
render por mais tempo; escolha uma impressora 
adequada à sua demanda. Se tiver um grande 
número de impressões em preto e branco, busque 
impressoras a toner nestes modelos; por fim, evite 
tirar xerox de um documento. Se puder, imprima 
novamente.

DICAS

Economizando no calor Pisos vinílico ou laminado Cartucho de impressora
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30 de novembro, dia do síndico, uma data especial para uma pessoa especial

Com o aumento da 
construção civil 
no país quando 

nas cidades o que mais 
se ver hoje são grandes 
condomínios, não sabemos 
que neles existem pessoas 
que são em sua maioria 
comuns moradores, 
mas que na verdade 
são pessoas especiais, 
especiais porque na tiram 
um pouco do seu tempo 
para se dedicar ao bem 
comum, se dedicar a cuidar 
de onde mora, no entanto 

se preocupando com o 
conjunto, se preocupando 
com seus vizinhos e uma 
melhor qualidade de vida, 
essa pessoa tão especial é 
o Síndico, vê-se em muitas 
vezes que a função do 
Síndico não é respeitada, 
muitos só fazem críticas 
mas no fundo é porque não 
sabem da responsabilidade 
que existe nessa função. O 
Síndico é o administrador, 
é conciliador, é as vezes 
até o psicólogo do seu 
condomínio, já que 

tem que ouvir todos e 
encontrara uma saída 
que atenda pelo menos 
a maioria, o Sindico é a 
figura que após assumir se 
torna a pessoa mais visada 
do condomínio, o que ele 
faz, sendo bom ou ruim 
influenciará e se refletirá 
nos demais condôminos, 
logo o Síndico deve 
estra atento e usar o 
bom senso, administrar 
seu condomínio com 
participação e clareza e 
objetividade para com isso 

tornar seu condomínio 
mais agradável e com mais 
qualidade de vida.
 Essa pessoa tão 
especial e que muitas 
vezes não é reconhecido 
tem o seu dia, o dia 30 
de novembro, esse dia 
deve ser marcado com 
festa, com satisfação dos 
condôminos para entender 
que o Síndico é sinônimo 
de doação e de cuidado, 
um dia que deveria ser 
marcado como todos os 
dias, pois é ele que ao 

chegar cansado do trabalho 
ainda tem que cuidar do 
bem que é de todos, que ao 
chegar ouve lamentações e 
reclamações, mas tem que 
passar por cima de tudo e 
tentar consertar as coisas. 
 Então vamos 
comemorar o dia do 
Sindico!!
 FELIZ DIA DO 
SÍNDICO PARA TODOS OS 
SINDICOS DO BRASIL!!
 ESSA É A HOMEGEM 
DO JORNAL DOS SINDICO!!
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SEgURANÇAMANUTENÇÃO

LEgISLAÇÃO -  (Redação com TJRS)

Blindagem é estratégia para 
quem deseja mais segurança

Sistema de forro drywall é 
alternativa ao uso de alvenaria

Briga entre condôminos termina com 
indenização de mais de 30 mil reais

Segurança é o item mais 
citado ao se questionar 
a um morador de 

condomínio o porquê dele 
ter optado por sair de uma 
casa para ir viver em um 
prédio. Diante da crescente 
violência urbana em todo 
o país, os mecanismos de 
segurança proporcionados 
têm sido o diferencial dos 
condomínios e, para isso, 
muitos investem pesado 
em estratégias para maior 
proteção dos seus moradores 
e seus bens.
 A blindagem de 
vidros e portas é um 
investimento que tem se 
popularizado nos últimos 
anos. Se há pouco mais 
de uma década, isso era 
coisa de filme de ficção 
científica ou uma qualidade 
restrita a objetos e imóveis 
de altíssimo padrão, hoje 
a realidade é outra. A 
blindagem é algo ao alcance 
com maior acessibilidade, 
desde que seja feito um bom 
planejamento financeiro e 
uma eficiente pesquisa de 
mercado. A partir de R$ 10 
mil já é possível contratar 
um serviço de qualidade, a 
depender da extensão do 
material.
 Os vidros blindados 
são uma alternativa para 
revestir a guarita do prédio 
e assim poder dar maior 
segurança ao funcionário 
que ali exerce sua função 
e, obviamente, impedir 
ataques e o acesso de 
pessoas desautorizadas no 
interior do condomínio. 
A blindagem serve para 
proteger os vidros contra 
ataques de toda a espécie: 
disparos de armas de 
fogo, pedradas, atrito 
com martelos, machados 
ou arremesso de outros 
objetos. 
 Os vidros 
blindados são constituídos 

normalmente por uma 
combinação de mais dois 
tipos: o vidro macio e o 
vidro duro. A camada de 
vidro macia faz com que, 
ao invés de se estilhaçar, 
o vidro se flexione, ao ser 
atingido. A blindagem varia 
de acordo com a capacidade 
de proteção, e a espessura 
do vidro pode ser de 19 a 
76 milímetros. Os matérias 
que vêm revolucionando 
a eficiência dos blindados 
são os policarbonatos, um 
polímero de alta resistência, 
os termoplásticos associados 
a lâminas de vidro.
 A blindagem de 
portas é também uma 
tendência em condomínios, 
uma vez que não adianta 
blindar os vidros, se há 
uma outra brecha para 
passagem de pessoas 
indesejadas. Esse tipo de 
porta altamente resistente 
possui fechaduras 
multidirecionais em vários 
pontos da extensão, o que 
garante mais obstáculos 
e menos chance de ser 
arrombada, uma vez 
que estiver travada 
adequadamente. 
 A contratação de 
empresas para a realização 
do serviço de blindagem 
deve ser muito cautelosa, 
pesquisando se atende 
aos critérios de proteção 
balística homologados pelo 
Exército Brasileiro através 
do Retex (Relatório Técnico 
Experimental), documento 
no qual a entidade reconhece 
se aquele material fornecido 
pelo fabricante foi aprovado 
ou não. É importante 
observar se a empresa 
possui as certificações da 
Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT): 
NBR 15000 e do Nacional 
Intitute os Justice dos 
Estados Unidos: STD 
0108.01.

As inovações na construção 
civil acontecem rapidamente 
e o mercado se renova a 

cada ano trazendo mais opções 
de materiais e técnicas para os 
consumidores. No que se refere aos 
forros, o sistema drywall tem se 
apresentado como uma alternativa 
à tradicional alvenaria. 
 Embora tenha muitas 
qualidades, a alvenaria tem sido 
substituída por outras opções 
mais práticas e que permitem 
mais fácil acesso pro caso de 
ser necessário fazer reparos 
elétricos e hidráulicos, os quais 
exigem muito mais esforço. 
Imagine a trabalheira que é 
quebrar um forro de alvenaria, 
realizar o reparo necessário 
e depois refazer a cobertura? 
Despesas com tijolo, reboco, 
massa e pintura mais sujeira, 
gasto de tempo e dinheiro são o 
resultado dessa empreitada.
 O forro drywall - leve 
e de menor espessura - atende 

a essas expectativas, sendo 
colocado de forma rápida e 
fácil, coisa que a alvenaria não 
é. Ele é vendido no formato de 
chapas resistentes revestidas 
por gesso acartonado, o qual é 
simples é demora pouco tempo 
para montar, sem desperdício 
de material, resultando em 
economia de tempo, matéria 
prima e mão de obra.
 Além da praticidade, 
uma outra qualidade bem vinda 
em condomínios proporcionada 
por esse tipo de forro é o 
isolamento acústico. Para quem 
tem problemas constantes com 
barulhos, seja dos vizinhos, seja 
da própria região onde mora, 
o sistema de forro drywall 
ajuda a abafar o som vindo do 
exterior e também isolar os 
ruídos produzidos no interior 
do cômodo. Esse motivo é o que 
faz a chapa de gesso acartonado 
ser muito utilizada em bares e 
casa noturnas. 

 No quesito 
durabilidade, também contam 
pontos a favor do drywall. Ele 
não possui data de validade 
e pode ser usado por muito 
tempo, desde que tenha uma 
instalação correta e seja 
manejado adequadamente: 
deve-se manter longe dele focos 
de umidade, como vazamentos. 
A limpeza também não pode 
receber muita água, basta r 
limpo com um pano úmido e 
nunca com produtos fortes que 
danifiquem o gesso acartonado. 
 Mas nem tudo é 
perfeito! Como desvantagem 
em relação a alvenaria, 
podemos citar a resistência à 
tração e peso. Deve-se ter muito 
cuidado ao fixar objetos, como 
lustres, em tetos cujo forro é 
em drywall. Ao contrário da 
alvenaria, que sustenta bem o 
peso deles, o forro em gesso 
acartonado requer reforço para 
suportar esse tipo de adereço. 

É natural que ocorram 
desentendimentos entre 
condôminos por divergências 

relativas a questões do condomínio. 
O que não pode ocorrer é a 
extrapolação dos limites daquilo 
que é socialmente aceitável em 
um embate de ideias: xingamentos 
verbais e até mesmo violência física. 
Ações que partem para a agressão 
devem ser prontamente evitadas e 
combatidas pelo síndico, em nome 
do bom convívio coletivo. 
 No entanto, é certo que 
muitas vezes a situação foge ao 
controle e não há mediação por 
parte do síndico que dê jeito. 
Assim, muitos casos são resolvidos 
na Justiça, a qual recebe grande 
demanda proveniente de brigas 
em condomínios. Um caso recente 
em Porto Alegre foi concluído com 
uma indenização de R$ 30 mil a 
um morador agredido fisicamente 
por outro durante uma assembleia 
condominial.
 O incidente aconteceu 
após reunião de condomínio no 
bairro Moinho de Vento, na capital 
gaúcha, no ano de 2013. Um 

morador desferiu socos e pontapés 
que causaram escoriações e lesão 
no ombro do vizinho idoso, 20 
anos mais velho, obrigando-o 
a realizar tratamento cirúrgico 
e fisioterapia. Depoimentos no 
processo revelaram que o agressor 
contestava o desempenho da 
esposa da vítima como síndica 
do prédio, algo que chegou 
a manifestar em e-mails do 
condomínio.
 Na reunião feita no dia 
da ocorrência, o vizinho mais 
velho teria dito que não admitiria 
“molecagens” e “coisas de moleque” 
contra a mulher. Testemunhas 
disseram que as palavras não 
foram endereçadas diretamente 
ao agressor, mas que ele pode ter 
interpretado assim. Quando as 
agressões começaram, a vítima 
aguardava pelo elevador.
 O idoso “foi pego de 
surpresa, de forma traiçoeira e 
de logo agredido, de modo que 
não teve condições de esboçar 
mínima reação”, descreveu o 
Desembargador Miguel Ângelo 
da Silva, da 9ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul, com base nas imagens da 
câmera de monitoramento do 
prédio, afastando a hipótese do 
agressor de que teria agido em 
revide.
 Sobre a aplicação do 
dano moral, o relator do recurso 
no Tribunal de Justiça argumentou: 
“É intuitivo o sofrimento íntimo 
e significativo abalo psicológico 
em virtude do fato. A repercussão 
do episódio no ambiente 
condominial certamente ensejou 
grave constrangimento moral ao 
autor, homem idoso e de relevante 
posição social”.
 A ação violenta contra 
homem de 72 anos foi tida como 
“traiçoeira e desproporcional”, 
segundo entendimento do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul. No julgamento de recurso, 
os Desembargadores atenderam 
pedido da vítima, elevando de R$ 
20 mil para R$ 30 mil o valor da 
indenização por danos morais a ser 
paga pelo agressor e determinando 
ainda o ressarcimento das despesas 
médicas, em torno de 7 mil reais.
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PALAVRA CRUZADA

SUDOKU FASES DA LUA

SOLUÇÕES

14 3.08.2016QUARTA-FEIRA
www.destakjornal.com.brPASSATEMPO

ÁRIES
21/3 - 20/4

Energias favorecemmudanças impor-
tantes profissionalmente. Você, enfim,
achará o caminho certo do sucesso.

PALAVRAS CRUZADAS FRASES HORÓSCOPO
Por Zander Catta Preta

SUDOKU

SOLUÇÕES

TOURO
21/4 - 20/5

Cuidado comos obstáculos à realiza-
ção de seus planos. Se ficar atento,
nada atrapalhará seu caminho.

GÊMEOS
21/5 - 20/6

Momento promissor: cuide da organi-
zação de projetos e tarefas pessoais.
Planeje comatenção: é fundamental.

CÂNCER
21/6 - 21/7

Océu traz chances de sucesso. Suas
capacidades e habilidades poderão
ser enfim reconhecidas. Valorize-se.

LEÃO
22/7 - 22/8

Cuidado para que preocupações não
façamvocê trabalhar emdobro. Gaste
energias de forma justa e exata.

VIRGEM
23/8 - 22/9

Bomdia para resolver pendências
hámuito adiadas,mas não inove ou
abuse. Siga as regras ao pé da letra.

LIBRA
23/9 - 22/10

Otimismo e autoconfiança favorece-
rão suas iniciativas. O céu está ilumi-
nando seu caminho para o sucesso.

ESCORPIÃO
23/10 - 21/11

Alguns fatos poderão favorecer a sua
jornada. Atenção ao seu entorno; não
despreze nenhuma informação dada.

SAGITÁRIO
22/11 - 21/12

Cuidado ao tentar sair da rotina. Cum-
pra suas atividades semmuitas alte-
rações. Cautela e atenção às coisas.

CAPRICÓRNIO
22/12 - 20/1

Novos desafios à frente. Olhos aber-
tos às oportunidades que omundo
traz. Não fuja da aventura da vida.

AQUÁRIO
21/1 - 19/2

Agente sempre pode aprendermais
compessoasmais experientes. Apro-
veite cada oportunidade; não hesite.

PEIXES
20/2 - 20/3

Momento para evitar confusões e dis-
putas. Trabalhe comatenção emos-
tre, comgesto e fato, sua capacidade.

Apersistência pode
transformar um
fracasso num feito
extraordinário.
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ÁRIES
21/3 - 20/4

Energias favorecemmudanças impor-
tantes profissionalmente. Você, enfim,
achará o caminho certo do sucesso.

PALAVRAS CRUZADAS FRASES HORÓSCOPO
Por Zander Catta Preta
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ÁRIES
21/3 - 20/4

Caia de cabeça nas questões do
trabalho. Há umaurgência que
você pode não estar vendo clara-
mente nomomento. Observe
bemoque está ao seu redor.

PALAVRAS CRUZADAS FRASES

HORÓSCOPO POR ZANDER CATTA PRETA

SUDOKU SOLUÇÕES

TOURO
21/4 - 20/5

Pense emalgo diferente para o
dia de hoje,mas não deixe de
lado suas obrigações cotidianas.
Busque a energia necessária
para finalizar suas tarefas.

GÊMEOS
21/5 - 20/6

Acelere os projetos que estão
parados na sua gaveta. Nomeio
do processo, pense qual o seu
papel real nomapa geral das
coisas que o cercam.

CÂNCER
21/6 - 21/7

Quando chega a fadiga, não há
muito o que fazer senão descan-
sar umpouco e levar a vida no
embalo.Muitas coisas tendem
a se resolver por si só.

LEÃO
22/7 - 22/8

Fechar os olhos para o coletivo é
negar que estamos imersos em
uma sociedade. As decisões do
todo impactamdiretamente na
nossa rotina. Desperte!

VIRGEM
23/8 - 22/9

Mais do que saber fazer algo bem
feito é ter a noção do que não
sabemos fazer.Melhor caminhar
lentamente,mas comassertivi-
dade que correr e cair.

LIBRA
23/9 • 22/10

Omundo nos enche de fatos e
dados que buscamumsentido
emnossasmentes. Somos nós
que contamos essa história, não
os astros, oráculos e agouros.

ESCORPIÃO
23/10 • 21/11

Objetividade e assertividade são
suas palavras-chave para hoje.
Mantenha claros os objetivos e
não deixe que a turbulência
diária o perturbe.

SAGITÁRIO
22/11 • 21/12

Solidezeprofundidadenormal-
mentecaminham ladoa lado,mas
umanãoésinônimodaoutra.
Aprofunde-senassuasquestões
materiais e solidifiquesua riqueza.

CAPRICÓRNIO
22/12 • 20/1

Ouniverso desperta emsua alma
umanecessidade de expansão
de percepção e sentimento.
Deixe que a natureza leve suas
emoções para seu destino final.

AQUÁRIO
21/1 • 19/2

Relaxe e deixe a vida levá-lo pela
mão, aomenos nesse período.
Defender-se domundo comseu
ego é necessário, assim como
entregar a vida ao destino.

PEIXES
20/2 • 20/3

Deixe sua alma conversar como
espírito da cidade. Sinta a lingua-
gemdas ruas, omovimento sen-
sual das populações apressadas
e amúsica da urbanidade.

AGATHACHRISTIE
escritora britânica (1890 - 1976)

Ganhar uma
guerra é tão
desastroso
quanto perdê-la.

Cheia
dia 14, 11h53
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AMPLIAÇÃO E REFORMAS

AUDITORIA

ÁGUA / INDIVIDUALIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL BOMBAS

CONTABILIDADE

V e j a  a n ú n c i o  p á g . :  0 1  -  F o n e :  3 0 6 2 . 7 4 2 0

V e j a  a n ú n c i o  p á g . :  0 1  -  F o n e :  3 3 1 2 . 3 3 3 3

(85) 99715.7291 (TIM) / 98740.5279 (OI)

INSPEÇÃO &ENGENHARIA 

Rua Nogueira Acioli, 952 - Aldeota- Fortaleza-CE

primeinspecaoengenharia@gmail.com

www.primeinspecaoengenharia.com.br

(85) 9 9159 5977 / (85) 9 8106 5532  

(85) 3036 6465

- Projetos;
- Reformas;
- Construções;
- Laudo de inspeção 
  predial.

Equipe altamente especializada.

Serviços para condomínios: 
- Pintura;
- Revestimentos;
- Limpeza de caixa d’água;
- Obras em geral.

- Projetos;
- Ref

ENGENHARI

ormas;
- Construções;
- Laudo de inspeção 
  predial.

Equipe altamentuipe altamentuipe alt e especializada.

- Pr
- Ref

ENGEN RI

- Cons
- Laudo de inspeção 
  predial.

Eq e especializada.
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CONSTRUÇÕES E REFORMAS

DESENTUPIDORA

ELEVADORES
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EXTINTORES

EXTINTORESELÉTRICA

O MAIOR VEÍCULO PARA CONDOMÍNIOS
(85) 3214.4972

INSPEÇÃO PREDIAL
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SEGURANÇA
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