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Nossa mensagem

INDICaDOREs

Cumprindo nossa missão de informar com qualidade, o Jornal 
do Síndico trouxe na edição de julho o alerta sobre a obrigatorieda-
de de adoção da plataforma E-social, a qual passou a vigorar no dia 
1º do mês passado. Nesta nova edição, atualizamos nossos leitores 
a respeito desse assunto que deixou muitos síndicos preocupados.

O E-Social é um sistema governamental que unifi ca dados da Re-
ceita Federal, Ministério do Trabalho, INSS e da Caixa Econômica 
Federal. O que mudou a partir de julho? Eventos da rotina entre 
contratante e contratado – tais como admissões, aviso e pagamento 
de férias, desligamentos – que antes podiam ser notifi cadas retroa-
tivamente, agora precisam ser registradas em tempo real.

Em nota ofi cial publicada no site do E-social, foi divulgado que 
a exigência se encontra – em um primeiro momento – em estágio 
experimental, ou seja, trata-se de um prazo para que os usuários se 
adaptem e, caso ocorram falhas, essas não serão penalizadas com 
multas e outros embargos. 

Isso signifi ca que os síndicos podem fi car relaxados e têm mais 
tempo para procrastinar à vontade e adiar a implementação do E-
-social na rotina administrativa do condomínio? Não! De modo 
algum essa trégua deve servir para descanso. Esse período experi-
mental deve servir justamente para o aperfeiçoamento. 

Aqueles que ainda não têm um bom domínio do uso da platafor-
ma deve buscar com urgência as instruções para sua manipulação 
adequada, bem como alinhar o diálogo com advogados, contado-
res e administradores que prestam serviço ao condomínio.

Ainda tratando de relações trabalhistas – tema que muito pre-
ocupa os síndicos – nossa edição de agosto traz um artigo sobre 
acordos entre empregados e empregadores. Isso consiste em um 
artifício válido quando há anuência por parte dos envolvidos e as 
cláusulas não ferem o ordenamento jurídico maior. 

Contudo, você sabia que há direitos trabalhistas que são intocá-
veis e inegociáveis? Sim, há pontos da legislação trabalhista que 
não podem ser barganhados entre patrão e funcionário, mesmo 
que haja concordância total entre as partes. Em suma, há direitos 
dos quais não se pode abrir mão, ainda que o empregado assim o 
deseje. Saiba mais na nossa matéria de “Legislação”. 

Desejamos a todos os nossos leitores um excelente mês de agosto 
e ótima leitura!

Os Editores
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SÍNDICO 2.0 - “O MERCADO DE HABITAÇÕES COM GESTORES SUSTENTÁVEIS”

Por MBA, Tiago Machado 
CEO Instituto Ecozilla de Sustentabilidade

A crise econômica e política trouxe um 
cenário nunca antes visto pelo o povo brasileiro. 
A escassez de recursos, a inflação, os juros altos, 
o aumento dos impostos e a alta das tarifas de 
água e energia  têm limitado o crescimento da 
nação e do profissional que vem convivendo 
com o desemprego de perto a medida que 
empresas estão fechando ou fazendo cortes de 
vagas para superarem essa fase. O momento 
pede por renovação na atuação das empresas, 
no modelo de gestão e na habilidade dos 
profissionais em driblar a crise com inovação. 

É cada vez mais necessário otimizar 
recursos financeiros, reduzindo impacto no 
meio ambiente, preservando bens finitos, 
gerando economias, sem desperdícios, com 
responsabilidade social e melhoria contínua no 
relacionamento com o entorno. 

A demanda por profissionais que reduzem as 
contas do condomínio tornando a operação da 
infraestrutura mais eficiente é uma realidade 
sem precedentes. Hoje quem melhor apresentar 
soluções para atingir esses objetivos de forma 
abrangente certamente está fazendo uso da 
sustentabilidade, pois além de promover 
economias que giram em torno de 35% ou 
mais das contas do condomínio, valoriza em 
20% as edificações  e trazem mais tecnologia e 
qualidade de vida para usuários na habitação,  
seja nas categorias: residenciais, comerciais, 
hotelaria ou industriais. 

Algumas dessas tecnologias e inovações são 
mais evidentes em novas construções, que para 
atrair novos clientes buscam diferenciar-se com 
modelos de construção, soluções e certificações 
sustentáveis. Aplicar soluções sustentáveis tem 
se tornado, ao mesmo tempo uma vantagem e 
uma necessidade. A sustentabilidade é atrelada 
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a praticas responsáveis na gestão, produção e 
consumo de recursos naturais, já que por trás 
desse conceito sempre houve uma preocupação 
com o meio ambiente e com o futuro do planeta 
como conhecemos, também resultando em 
impacto positivo na esfera social e econômica 
de forma conjunta. 

É importante saber como agir, identificando 
pontos de correções e melhorias viáveis a serem 
adotadas para resolver problemas reais. A partir 
disso, é possível criar um plano de ação para 
necessidade de cada infraestrutura, buscando 
fornecedores para gerar orçamentos confiáveis 
no mercado, encontrar linhas de crédito e planos 
de financiamento com juros diferenciados. 

A sustentabilidade precisa ser mais que 
um discurso. Apesar de quem ou como foi 
construído, síndicos e administradoras tem 
papel importante na manutenção e adoção de 
novas soluções buscando formas de melhorar 
continuamente os empreendimentos de sua 
carteira.  É possível administrar bem todo tipo 
de empreendimento, pois existem empresas, 
profissionais especializados e treinamentos 
empenhados na gestão de alto desempenho para 
que infraestruturas se tornem mais sustentáveis. 
São mais de 70 soluções disponíveis no mercado, 
divididas nas três categorias listadas abaixo: 

Para economia:

  Energia solar e eólica,  usinas de biogás,  leds, 
claraboias e lampadas naturais, elevadores de 
frenagem inteligente,  sensores de presença, 
películas, tintas e persianas termicas,  aquecedores 
solares,  descargas de duplo acionamento,  
individualização de hidrômetros,  água de reuso, 
eta e ete,  cisternas de água pluvial,  mictorios sem 
água,  torneiras com temporizador e arejadores,  
bloqueadores de ar, etc.

Para valorização: 

Coleta seletiva compostagem, horta munitária,  
fachadas  ventiladas bioclimáticas,  telhado verde 
e jardim vertical,  revestimentos e  madeiras 
ecológicas,  filtros de agua alcalina,  qualidade 
da água e ar,  conforto acústico, visual e 
olfativo,  ecolavanderia  coletiva,  bicicletário 
e carros compartilhados,  lavajato ecológico,  
acessibilidade, etc.

Para modernização:

Circuito interno de tv,  portaria virtual,  câmeras 
de reconhecimento facial,   biometria,   vídeo 
monitoramento,  monitoramento de cisternas 
e consumo de água,  automação,  internet das 
coisas,  aplicativos  de gestão,  coleta  seletiva  
monitorada,  telemetria,  assembleia virtual, etc.

As principais vantagens das habitações e dos 
modelos de gestão sustentáveis são: 

• Geram sistemas menos sensíveis as 
oscilações econômicas e tarifas altas; 

• Redução de 35% a emissão de gás 
carbônico

• Redução na poluição gerada pelo 
empreendimento

• Maior motivação e o compromisso de 
funcionários; 

• Ganho em produtividade que pode chegar 
a 16%

• Melhoria nas relações de convivência e 
trabalho; 

• Queda da inadimplência;
• Fim de multas, penalidades e opressão 

devido mal uso do meio ambiente e 
poluição; 

• Melhoria nas relações com órgãos 
governamentais;

• Mais argumentos na hora de vender ou 
alugar seu imóvel;

• Melhoria na qualidade dos serviços e o 
bem estar dos inquilinos;

•  Taxas diferenciadas no financiamento 
e seguradoras que garantem a operação 
reduzindo o risco de inadimplência, da 
mesma, a zero 

• PAYBACK em torno de 4 a 7 anos apenas.

Com tantos benefícios, é difícil encontrar 
quem resista a essas mudanças. Você, síndico, 
esta preparado para essa nova fase?

Sobre o autor

Administrador de empresas com especialidades em 
comércio, marketing e gestão ambiental, mestre em gestão 
internacional de negócios, 20 anos de mercado, sendo 
5 deles exercidos no exterior para multinacionais como 
ABN AMRO Bank, Johnson & Johnson, Henkel KGaA, 
Thunderbird  Corporate Consulting, O Boticário, entre 
outras. Hoje, CEO do Instituto Ecozilla de Sustentabildade 
e Idealizador do programa de TV Dr Sustentabilidade 
com a TV Ceará, que leva o nome do serviço que lançou 
para o mercado de habitações. 
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Nota divulgada no site oficial informa que na fase inicial de 
implementação as eventuais falhas não serão penalizadas

Conforme informamos na edição passada, 
o uso da plataforma de escrituração digital 
E-social passou a ser obrigatório para a gestão 
de funcionários de condomínios a partir 
do dia 1 de julho. A novidade trouxe certa 
apreensão por parte dos gestores, sobretudo 
de condomínios de menor porte, os quais 
ainda não sabem manipular com desenvoltura 
a ferramenta e despertou o temor de sofrer 
penalizações por isso. 

Considerando a necessidade de se ter um 
período de adaptação, de modo a evitar 
prejudicar aqueles que ainda estão aprendendo 
a usar o E-social, foi informado que a primeira 
fase de implantação da plataforma para 
condomínio se dará de forma experimental, 
ou seja, priorizando o aspecto pedagógico de 
aprendizado e prática com o aplicativo, sem 
haver, portanto, a aplicação de multas em um 
primeiro momento. 

Saiba mais
O E-Social é um sistema governamental 

que unifica dados da Receita Federal, Mi-
nistério do Trabalho, Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) e da Caixa Econômi-
ca Federal, tendo como objetivo principal 
conectar, padronizar e unir a transmissão, 
validação, armazenamento e distribuição 
das informações fiscais, trabalhistas e pre-
videnciárias dos trabalhadores contratados 
formalmente.

O que mudou a partir de julho? Eventos 
da rotina entre contratante e contratado – 
tais como admissões, aviso e pagamento de 
férias, desligamentos – que antes podiam 
ser notificadas retroativamente, agora pre-
cisam ser registradas em tempo real. A ob-
servância em relação aos prazos passa a ser 
fundamental a partir de agora, pois, caso 
contrário, o condomínio pode ser penaliza-
do com multas. 

Isso foi explicitado através de nota oficial 
divulgada no site do E-social no dia 5 de 
julho. O texto afirma que a primeira fase 
de implementação do sistema “tem caráter 
experimental, direcionado prioritariamente 
às adequações dos ambientes tecnológicos 
dos empregadores e à homologação prática 
do sistema, e não gerarão obrigações jurídicas 
para o empregador, nem prejudicarão 
direitos trabalhistas ou previdenciários, até 
que as obrigações acessórias originais sejam 
formalmente substituídas pela transmissão dos 
eventos do e-Social, por ato dos respectivos 
entes responsáveis”.

Isso deve ser servir para tranquilizar os 
gestores de condomínio no sentido de saber 
que há mais tempo para se capacitarem, mas 
de forma alguma deve ser um incentivo à 
acomodação. É preciso buscar orientações 
sobre o uso do E-social e preparar-se para o 
uso efetivo deste, evitando assim possíveis 
problemas com a justiça do trabalho. 
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Controle no acesso ao condomínio deve ser rigoroso
Em um contexto no qual a criminalidade ca-

minha a passos largos e a impunidade se faz pre-
sente em todas as esferas, o controle criterioso 
de quem entra no espaço privado do condomí-
nio deve ser algo a se levar a sério, uma vez que 
os números de casos de invasões e roubos a con-
domínios só aumentam nos últimos anos. 

Algumas dicas são fundamentais para dimi-
nuir as chances de ser vítima de um incidente 
como esses. É recomendável que o porteiro te-
nha consigo uma lista com os nomes dos con-
dôminos moradores bem como seus visitantes 
mais frequentes, os quais possuem autorização 
irrestrita para acessar o prédio. O mesmo se 
aplica aos modelos de automóvel, suas respecti-
vas cores e placas. Só se deve permitir passagem 
dos cadastrados.

Quaisquer outras pessoas, tais como prestado-
res de serviço, entregadores de encomendas e vi-
sitas menos frequentes só devem entrar no imó-
vel mediante prévia identifi cação e autorização 
do condômino ao qual vai se dirigir. Exceções à 

regra devem ser combatidas e infrações devem 
ser punidas, em nome da segurança coletiva. 

A rigidez, por vezes, desagrada a porteiros e 
vigilantes, que veem sua atividade acrescida de 
muito mais tensão, cobranças e necessidade de 
atenção. Alguns moradores também entram no 
time dos que reclamam e acham desnecessária 
tanta burocracia para adentrar o prédio. Parece 
exagero, mas não é. Vários casos em todo o Bra-
sil ilustram essa necessidade.

Há menos de um mês, em julho, um grupo de 
assaltantes conseguiu entrar em um condomí-
nio residencial de classe média alta no bairro de 
Varjota, em Fortaleza (CE), pela porta da frente. 
Os invasores se misturaram em meio a mora-
dores do prédio e passaram despercebidos pela 
portaria, foram direto a um apartamento que se 
encontrava vazio para praticar o roubo. 

O crime, contudo, foi frustrado, pois os donos 
do apartamento chegaram ao edifício e a polícia 
acredita que um comparsa, que estava de guarda 

no lado externo, comunicou os outros da che-
gada dos donos do apartamento e o roubo não 
foi bem sucedido. Felizmente, esse foi um relato 
com um desfecho bom, porém não são raros os 
casos em que os assaltantes preferem o enfrenta-
mento e acabam ferindo alguém para consumar 
o crime. 

Um aspecto importante a ser ressaltado nesse 
viés, diz respeito à necessidade de se contar com 
uma equipe de funcionários treinada, que esteja 
atenta a qualquer movimento atípico e pronta 
para agir e tomar as decisões certas no momento 
crítico. Capacitações e reciclagens não devem 
ser vistos como perda de tempo ou dinheiro 
pelo síndico, mas sim como um investimento 
importante na segurança do condomínio 
e também na valorização do funcionário. 
competentes fotografi as dos escorpiões para 
que seja identifi cada a espécie e assim se possa 
executar a melhor estratégia.
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Escorpiões podem passar de um simples incômodo a um risco letal
Cerca de 3 mil moradores 

residentes do condomínio Emílio 
Bosco em Sumaré (SP) passaram por 

um verdadeiro pesadelo recentemente 
com uma infestação de escorpiões. A 

situação ganhou a grande mídia 
sendo noticiada quando, 

em julho deste 
ano, uma 
criança de 
7 anos veio 

a falecer após a picada de 
um animal dentro do próprio apartamento, 
alertando para a gravidade da crise e chamando 
a atenção de outros condomínios para os 
cuidados preventivos contra esses bichos.  

Os escorpiões são – dentre as pragas urbanas 
– a de combate mais difícil. Isso porque os 
venenos disponíveis no mercado usados para 
exterminá-los nem sempre são efi cazes e, 
por outro lado, são também tóxicos aos seres 
humanos, de modo que não podem ter seu teor 
elevado demasiadamente sob o risco de trazer 
mais prejuízos que benefícios aos usuários. 

Esses animais são artrópodes parentes 
próximos das aranhas e possuem peçonha 
capaz de provocar lesões importantes na pele, 

músculos, causar febres, quadros convulsivos 
ou até mesmo o óbito, como infelizmente se 
registrou em Sumaré no mês passado. 

Eles gostam de locais escuros e úmidos e 
podem se esconder, por exemplo, dentro de 
sapatos e roupas, o que vem a ser uma armadilha 
à pessoa distraída que vai usá-los. Os escorpiões 
se benefi ciam em ambientes onde há acúmulo 
de lixo e vegetação. Assim, uma das principais 
medidas para se evitar a proliferação desses 
indesejáveis é a poda regular das plantas do 
condomínio, bem como evitar o despejo de lixo 
em local inadequado e seu acúmulo por mais de 
3 dias. 

Outro cuidado é com o armazenamento 
de entulhos, como móveis velhos que muitos 
condôminos costumam guardar em garagens. 
Isso deve ser proibido pelo condomínio, o qual 
deve estabelecer uma quantidade limitada de 
dias para que o morador dê destino ao material 
estocado antes que ele vire moradia para ratos, 
baratas e os temíveis escorpiões. 

As medidas preventivas citadas são 
importantes, porém não são sufi cientes sozinhas. 
É necessário cumprir um rigoroso calendário de 
dedetizações nas áreas coletivas, as quais devem 

ser realizadas a cada seis meses. Isso mantém a 
população das pragas em um nível controlável, 
evitando uma possível infestação. 

Contudo, é certo que às vezes a situação pode 
fugir ao controle e os animais se proliferam 
além do que se pode controlar com medidas 
domésticas, invadindo inclusive os ambientes 
privados do condomínio e levando risco à saúde 
e integridade dos moradores e seus animais 
domésticos. 

Nesses casos, é preciso comunicar à Prefeitura 
Municipal, especialmente o setor que cuida 
da vigilância sanitária e epidemiológica do 
município e também centro de zoonoses, se 
existir. Juntamente com a queixa, é importante 
– se possível – disponibilizar para as autoridades 
competentes fotografi as dos escorpiões para 
que seja identifi cada a espécie e assim se possa 
executar a melhor estratégia. 

Se o pior acontecer e alguém chegar a ser 
picado o procedimento é inicialmente lavar o 
local lesado com água corrente e sabão e, em 
seguida, conduzir a vítima imediatamente a um 
serviço hospitalar. Não é recomendável colocar 
curativo nem muito menos garrotear para 
prender a circulação. 
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Prevenindo o mofo
Problema frequente em regiões úmidas e 

que se agrava durante o inverno, o mofo é um 
inimigo a ser combatido, não apenas pelos 
prejuízos estéticos que traz, mas também pelas 
consequências que pode acarretar à saúde de 
quem está em contato com ele. Primeiramente, 
é preciso compreender que o mofo ou bolor 
são causados pela ação de fungos, ou seja, 
microrganismos vivos. Não se trata de uma 
simples mancha, caso não seja tratada, ela 
tende a aumentar e se alastrar, podendo 
comprometer estruturas. 

O mofo se prolifera em ambientes quentes, 
úmidos e com pouca luminosidade, então a 
primeira medida para evitar a instalação dele 
é garantir uma boa ventilação nos ambientes, 
sempre lembrando de abrir janelas para deixar 
circular o ar. A impermeabilização das paredes 
também é uma alternativa para imóveis 
construídos em regiões com alta umidade. 

Bicicletário
Acompanhando a tendência de se preferir 

um estilo de vida mais sustentável e saudável, 
muitas pessoas estão incorporando em suas 
rotinas o hábito de andar de bicicleta, seja 
apenas para os momentos de lazer ou mesmo 
para executar seu transporte no dia a dia 
para trabalho, faculdade e outras atividades. 
Ser morador de prédio não é impedimento 
para possuir uma bicicleta, contudo é preciso 
obedecer a algumas regras. 

As bicicletas dos condôminos não podem 
ficar largadas em espaços comuns, tais como 
áreas de lazer ou corredores. O ideal, de fato, 
é que o próprio condomínio disponibilize um 
espaço para que elas sejam acondicionadas. 
Isso pode ser feito com a montagem de um 
bicicletário, o qual pode ficar na garagem do 
prédio. Esses “estacionamentos” especiais 
também são chamados de paraciclos e podem 
ser fixados no piso, parede ou teto, onde as 
bicicletas são guardadas de forma ordenada e 
podem ser presas com um cadeado ou corrente. 
A implantação deles é simples e de baixo custo.

Energia solar
Você sabia que o Brasil é um dos países 

com maior potencial de produção de energia 
solar do mundo? Sim, isso porque recebemos 
todos os anos altos índices de radiação solar. 
Outro motivo o Brasil ser um país com futuro 
promissor nessa área é o fato de nosso país ter 
uma das maiores jazidas de quartzo do mundo, 
de onde se extrai o silício usado nas placas 
solares. 

A utilização da energia solar fotovoltaica pode 
oferecer diversos benefícios para os brasileiros: 
menos poluente e de menor impacto ambiental 
e, ao contrário das hidrelétricas, não depende 
de chuvas e de nível de água em mananciais. 
Esse tipo de energia já é uma realidade em 
vários condomínios e vem sendo utilizada, com 
sucesso, para prover áreas comuns, tais como 
piscina, salão de festas e de jogos, sauna, sala 
de ginástica, quadras poliesportivas, dentre 
outros espaços coletivos, reduzindo a conta de 
energia mensal do prédio. 

Dicas para você
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Passatempo
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ÁGUA/TRATAMENTO/LIMPEZA ELEVADORES

EXTINTORES

FARDAMENTOS

SÍNDICO PROFISSIONAL

INSPEÇÃO PREDIAL

ARQUITETURA

CLASSÍNDICO
ÁGUA/TRATAMENTO/LIMPEZA ELEVADORES INSPEÇÃO PREDIAL

CLASSÍNDICO
Guia de compras e serviços
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SEGURANÇACONSTRUÇÕES E REFORMAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS

08VF.indd   11 27/07/2018   23:41:40



EXPEDIENTE

fortaleza@jornaldosindico.com.br
www.jornaldosindico.com.br 
Avenida Edilson Brasil Soares, 111
Telefax (85) 3214.4972 | CEP: 60.821-775
Tiragem: 6.000 Exemplares 
Autorizado pela Publik Editora Ltda. para uso da marca.
Design Editorial: Nyara Cavalcante e Nathanael Filgueiras

Fundador
Aroldo de Lima Marcelo

Editores: 
Paulo Alexandrino e 

David Arruda

Redação: 
Andréa Mattos

Reg. prof. 1224 LSF 14 
DRT/BA

Assessoria Jurídica
Dr. Átila Gadelha Marcelo

OAB/BA 24.542

Colaboradores
Dr. Luiz Fernando de Queiroz

Dr. Rudnei Maciel
Dr. José George Moura Alves

Departamento Comercial 
(85) 3214.4972 

O Jornal do Síndico não se res-
ponsabiliza por conceitos e ideias 
emitidas em artigos assinados ou 
em matérias pagas. Proibida re-
produção total ou parcial sem a 
prévia autorização por escrito da 
Publik Editora Ltda.

Redes Sociais

@jornaldosindicofortaleza

/jornaldosindicoce

08VF.indd   12 27/07/2018   23:41:41


