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Unidade externa pode ser instalada
na caixa do ar condicionado

(84) 3211-7071
(84) 3213-7071

Tudo para sua empresa
ou sua casa, num só lugar.

Split Hi Wall
7.000 à 12.000
Btus

Dê uma cara nova ao seu condomínio
renovando seus equipamentos com o

Fones: (84) 3082-1921 / 9421-1308
e-mail: josefernandesn@hotmail.com

Eng. José Fernandes da Nóbrega
CREA. 180406.669-9 / IBAPE 182 / RN

Individualização de água para apartamentos

Projetos e execução hidráulicas / Manutenção

Legalização junto a CAERN

OBRA 100% FINANCIADA(De 6 a 60 meses)

Dia dos Pais
Um pai é...

Alguém para se orgulhar,
alguém para se agradecer e,

especialmente,
alguém para se amar.
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Nossa MensagemNossa Mensagem

O Jornal do Síndico se mantém como
uma das maiores contribuições para o
difícil exercício de se tentar viver em
comunidade. Ele surgiu como a grande
contribuição para regular – principalmente
– a desinformação e o desacerto que se
avolumava e tomava conta das condições
do viver civilizatório, desde que a ordem
tribal estabelecida pela obediência a um
chefe foi deposta, e novos contornos às
regras e às relações de convívio entre os
seres humanos se impuseram.

E convenhamos, a oportunidade e a
facilidade trouxeram um grande alívio
entre aqueles que assumem a espinhosa
tarefa de administrar um condomínio, seja
da forma e da estrutura que for. Até mesmo
para os que já se acham sabedores da
rotina condominial, o Jornal do Síndico é
sempre uma consulta indispensável e
cabível na cabeceira da cama.

Ao longo da sedimentação desse
mercado tão útil e poderoso, a iniciativa da
publicação teve um quê de sentimento
visionário em auxílio a uma sociedade que
se organiza cada vez mais veloz em
condomínios e exige uma demanda
enorme, e especializada, de informações,
produtos e serviços.

A vida do síndico, com toda certeza,
passou a ficar bem mais fácil nas páginas
do nosso jornal, não!?

São décadas de convivência frutífera
em que colhemos ônus e bônus, mas que
não deixamos de propagar pelos quatro
cantos do país uma mensagem corajosa de

divu lgação dos bons conce i tos e
orientações entre leitores e parceiros leais
nessa luta sem trégua, que a cada dia,
produz novidades nos espaços comuns dos
condomínios.

Os novos movimentos que hoje
mexem com o país, não surpreendem
aqueles que há anos participam de um
constante processo revolucionário nas
gestões condominiais, tentando esta-
belecer ordem e progresso de um ambiente
que ferve de todos os lados e requer
medidas de pronto para garantir a
sobrevivência adequada de todos.

Aqui, contamos histórias, edu-
camos, transigimos, or ientamos e
partilhamos a boa conversa do ambiente
condominial.

Como sempre, tenham uma boa leitura!

Por RICARDO HERMETO COELHO

Agosto, um mês de grandes
conquistas para o SIPCERN

Para ler a decisão judicial na íntegra
acesse o nosso site: www.sipcern.com.br

Aniversário de seus
18 anos de luta pela
classe condominial .

Vitória junto ao TRT da 21º Região,
sendo reconhecido por unanimidade como
o legítimo representante dos condomínios

no Estado do Rio Grande do Norte.
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A D M I N I S T R A D O R A D E C O N D O M Í N I O

Av. Alexandrino de Alencar, 465 · Natal/RN

www.dominusadm.com.br

Administrando o seu bem estar!

(84) 3201-2122
Plantão:

(84) 8801-5634
(84) 8823-1352

ARTIGO DIVERSO

De novo, o portão de acesso ao prédio
está escancarado. E se vê que de nada
adiantam os apelos e os avisos a essa
minoria que insiste na inconseqüência
de seus gestos e na falta de percepção
do que pode representar para a
segurança de todos que vivem sob o
mesmo teto condominial. A nova
desatenção de um dos dois irmãos
que se alternam na rotineira tarefa de
circular pela calçada em frente ao
prédio com o cãozinho dá um frio na
barriga daqueles que se preocupam
com a vida que os cercam.
O pai não deu a menor atenção aos
apelos dos demais condôminos em
nova assembléia do condomínio e a
mãe das cr ianças permanece
orientando os filhos para manter os
acessos ao edifício aberto para
facilitar (!?) a volta para o lar com o
animal de estimação da família, por
ser mais cômodo para a impaciência
dela atender um simples chamado do
interfone. Nem mesmo os motivos
aterrorizantes sensibilizam esses pais
do perigo que os filhos correm de
serem abordados por um entre os
tantos criminosos que perambulam
pelos bairros a espreita de uma boa
ocasião. O que dizer da preocupação
com o perigo para os demais
vizinhos...
Não é preciso ser adivinho para
entender que, mais cedo ou mais
tarde, algo de muito grave pode
acontecer a essas crianças que não
tem noção da maldade “invisível”.
C o m o t a m b é m d e m u i t o s e
imprudentes jovens e adultos cujo
desleixo parecido adormece ante a
regra de que isso não acontece com
eles; só com os outros. Entretanto,
quantos e quantos exemplos são
noticiados pelo país afora estam-

pando nas manchetes os males
praticados pelo descuido e confiança
exagerada daqueles que não estão
nem aí para a ruindade que as espia
pelas frestas da vida tortuosa.
É claro que são cada vez maiores os
recursos para cobrir todos os
“buracos” que facilitam as ações da
criminalidade, mas nem todos os
condomínios têm recursos suficientes
para investir devidamente na sofisti-
cação de equipamentos modernos de
segurança. Ainda existem muitos e
muitos condomínios de porte
pequeno – e até médio - que exigem
maior participação e determinação
dos condôminos para se resguar-
darem dos indesejáveis imprevistos.
O exemplo citado nesse ato cotidiano
tem cenário num condomínio de classe
média, instalado num prédio de três
andares, com 12 unidades domi-
ciliares, extremamente dependente da
cumplicidade dos moradores para
complementar a segurança dos
aparelhos que dispõem. Existem dois
portões de acesso ao interior do
prédio, com mecanismos apropriados
para atender a abertura e o
fechamento correto das portas, mas
que mal usadas o funcionamento por
pressão de nada adiantam, servindo
muito mais de convite de boas-vindas
para a entrada dos indesejáveis
marginais. E aí...
A simplicidade do ambiente contex-
tualizado acima não é inversamente
proporcional aos desdobramentos de
seus altos riscos. Afinal, todo cuidado
é pouco para prevenir, preservar e
garantir a integridade das pessoas
que querem apenas viver na paz e na
tranqüilidade do lar.

* O autor é jornalista

A desatenção que põe em
risco a integridade de todos
Mas como fazer para impedir
a desfaçatez de uns poucos

Ricardo Hermeto Coelho*

Condomínios residenciais
não são novidade no Brasil,
porém, é perceptível que a
preferência por esta modalidade
de moradia tem conquistado
cada vez mais adeptos nos
últimos anos. Os motivos são
vários: luxo, segurança, status,
a t r a t i vos es te s bas tan te
influenciados pelo crescente
inchaço populacional pelo qual
passam as grandes cidades. É
muita gente para pouco espaço,
o jeito é agrupar.

Ao longo desta evolução, o
perfil do síndico também vem
sofrendo transmutações. Antes
ele era figura associada àquele
senhor de meia idade, geral-
m e n t e a p o s e n t a d o , c o m
bastante tempo livre e interesse
em gerenciar as obrigações e
necessidades do patrimônio em
nome do bem coletivo.

Hoje, com a mudança na
rotina e com um tempo “livre”
cada vez mais curto, vemos a
inserção de várias mulheres,
jovens, solteiros, pessoas bas-
tante atarefadas que assumem
para si esta responsabilidade.

Porém, encontrar alguém
disposto a ser síndico não tem
sido tarefa fácil. Se antes havia
verdadeiras campanhas elei-
torais em alguns condomínios de
grande porte para eleger o sín-
dico, hoje a oferta de candidatos
diminuiu consideravelmente.

A figura do síndico é uma
liderança dentro do condomínio,
logo, nada mais lógico que seu
poder seja concedido pelos
demais condôminos a uma
pessoa do próprio meio, um
morador. Quando isso não é

possível, é necessário recorrer a
u m a a d m i n i s t r a d o r a d e
condomínio.

Que critérios devem ser
levados em conta na hora de
contratar uma administradora?
Quais as atribuições reais do
síndico terceirizado? O que está e
o que não está dentro de suas
competências? Essas e outras
orientações podem ser obtidas
na matéria “Cuidados na hora de
contratar um síndico tercei-
rizado”, na seção de Admi-
nistração.

Ainda abordando o tema
“gestão”, em nossa reportagem
especial trazemos uma sugestão
para aproximar o síndico dos
condôminos de uma maneira
prática e eficaz, sem perder de
vista os limites que devem existir
entre ambos: um canal de
comunicação via email.

Criar um email facilita e
muito a comunicação interna no
condomínio . In formes de
interdição de áreas, convocações
de reuniões, balancetes de
gastos, circulas e demais avisos
chegam mais rapidamente ao
seu destino no meio virtual. E o
melhor de tudo: não requer
nenhum custo ao caixa do
condomínio! Invista nessa ideia!

Aproveitando que o assunto
é internet e renovação da
comunicação, informamos que o
site do Jornal do Síndico está de
cara nova. Com layout repa-
ginado, atualizações periódicas,
mais fácil de navegar. São muitas
as vantagens do nosso novo
f o r m a t o . A c e s s e e m :
www.jornaldosindico.com.br.

Palavra dos editores

EDITORIAL Por Cecília Lima
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Por Cecília Lima

Com uma crescente onda de violência
que hoje já não é mais restrita apenas às
grandes cidades, mas avança em todas
as direções, dispositivos de segurança se
fazem cada vez mais necessários para
garantir paz a quem vive ou trabalha em
edifícios de condomínio. A tecnologia
tem se aperfeiçoado para acompanhar as
novas técnicas de assaltantes e
sequestradores.

Não obstante a existência de
equipamentos cada vez mais modernos,
o síndico precisa voltar sua atenção a
uma questão elementar: o manuseio do
sistema de segurança. Sem preparo e
compromet imento por par te de
condôminos e funcionário, todo o
investimento feito em aparelhagem pode
ser em vão.

Cabe ao administrador do condo-
mínio selecionar profissionais ou
empresas terceirizadas especializadas
para as exigências dos equipamentos de
segurança. Além de invest i r em
treinamentos periódicos.

Tão importante quanto se certificar
da qualificação do contratado, é
importante checar referências pessoais –
e conferir a veracidade dos dados
fornecidos. Não são raros os casos de
conivência de um porteiro ou vigia com
uma quadrilha especializada em roubos
de condomínios. Infiltrar um comparsa
dentro do prédio – como funcionário –
pode ser o primeiro passo de um grande
plano de ação mau intencionado. É dever
do síndico dificultar isso, verificando os
antecedentes dos funcionários.

Segurança: Check list do condomínio

SEGURANÇA

Confira a lista de itens para um imóvel com condições
básicas de segurança de acordo com a cartilha para
condomínio da Polícia Militar do Estado de São Paulo:

84 9924.0879 | (Oi) 9985.6474

Condomínio seguro, síndico sem dores de cabeça!

Rua Ezequias Pegado, 1821 - Sala 02 e 03 - Shoping Integração - Candelária
Natal\RN - Fone: -  E-mail:(84) 2226.6968 benebrito08@gmail.com

Check list

1) Barreiras físicas - São
obstáculos naturais ou
artificiais que servem
para impedir ou dificultar
o acesso de pessoas
estranhas em locais
d e l i m i t a d o s o u
proibidos, e controlar os
p e r m i t i d o s e m u m
condomínio, além de
proteger os seus pontos estratégicos e
vulneráveis: vegetação, muros, cercas,
concertinas, alambrados e ofendículos;
cancelas, guaritas nas portarias, portões
com eclusas, interfone, espelhos refletores
(côncavos ou convexos), grades.

2) Iluminação - É fundamental que as
dependências do condomínio sejam bem
iluminadas, a fim de desestimular a ação de
infratores da lei. Aconselha-se utilizar
luminárias e holofotes, podendo ser
complementado por sensores de presença.

3) Sinalização - A sinalização pode ser visual,
através de placas, sinais luminosos ou
sonoros, ou ainda se utilizando dispositivos
sonoros eletrônicos ou apitos, ou mesmo
códigos e senhas convencionadas entre os
condôminos e funcionários.

4) Alarmes - São equipamentos eletrônicos,
sonoros ou não, que servem para alertar
sobre situações incomuns em residências ou
condomínios, tais como violação de
procedimentos e locais, proteção contra
roubos, furtos, alagamentos, incêndios, etc.
Esses sistemas se destacam com as
seguintes características: alarme de intrusão;

sensores de porta e janela, botões de pânico,
infravermelho passivo e ativo, etc.

5) Cerca elétrica - É um sistema que está sendo
bem aceito em condomínios, pois inibe
possíveis tentativas de intrusão pela
ostensividade e pelo receio das descargas
elétricas.
Circuito Fechado de Televisão - Através de

câmeras com ou sem fio, instaladas em pontos
estratégicos da residência ou do condomínio,
cujas imagens devem ser gravadas, é possível
se ter uma visualização de todo o ambiente. A
proteção ficará maior se as imagens também
forem acessadas pelos condôminos.
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ADMINISTRAÇÃO Redação com Agência CNJ

Cuidados na hora de contratar
um síndico terceirizado

Cada vez mais condomínios vêm
recorrendo aos síndicos terceirizados.
Estes profissionais estão ganhando
espaço graças a empreendimentos
cada vez maiores, que exigem
síndicos realmente capacitados para
administrar prédios às vezes com
quase mil famílias, e também à falta
de desejo dos moradores em
assumirem tal cargo.

Mas, antes de contratar um
prestador de serviço, é preciso muitos
cuidados. “Isso porque muitas
pessoas sem preparo algum e sem
conhec imento do que é um
condomínio se propõem a trabalhar
como síndicos”, alerta o Dr. Daphnis
Citti de Lauro, especialista em Direito
Imobiliário.

Segundo o advogado, os
condomínios devem inicialmente
analisar minuciosamente currículos e
até verificar se as informações
contidas são verídicas. Outro detalhe
importante é o preço a ser pago
mensalmente.

“Geralmente os condôminos
procuram contratar o que cobra mais
barato, por medida de economia, o
que é errado. Em matéria de
condomínio, o que vale é a
competência, a seriedade, a
honestidade. Porque é sabido que o
barato sai caro. Muito caro.”

O síndico contratado, que não é
morador do prédio nem condômino,
é eleito para exercer um mandato, ou
seja, recebe poderes para praticar
atos e administrar interesses do
condomínio. Ele trabalhará em
conjunto com a administradora
( d e l e g a ç ã o d a s f u n ç õ e s
administrativas).

“Ao síndico, cabe a prática de
representar ativa e passivamente o
condomínio, ordenar a realização de
obras e serviços, convocar a
assembleia geral, mediar os
problemas entre condôminos,
fiscalizar e supervisionar o trabalho
d o z e l a d o r e a s f u n ç õ e s
administ rat ivas delegadas à
administradora. Sua função essencial
é fazer com que a convenção

condominial, o regulamento interno
e as decisões de assembleias sejam
cumpridos e estabelecer metas e
cobrá-las.”

Dificuldades por ser “de fora”

O advogado afirma também que
é muito importante constar no
contrato que o síndico terceirizado
tem poderes para ag i r sem
inter ferências. "É comum que
moradores ou o conselho consultivo
cerceiem sua liberdade de ação, por
não ser morador. Contratam uma
pessoa física ou jurídica para que faça
o que eles ordenem, dizendo o que o
síndico deve ou não fazer. E, dessa
forma, ele será apenas uma figura
decorativa.”

Dr. Daphnis de Lauro relata outro
prob lema encont rado pe los
profissionais terceirizados. “Os
moradores creem que, por ser
contratado do condomínio e pago
por eles, o síndico tem a obrigação de
atender os interesses pessoais, e não
os do condomínio”.

Por isso, é muito importante
deixar claro desde o início que o
síndico não é empregado dos
proprietários. “Ele trabalha para a
massa condominial. Caso contrário,
não poderia propor, por exemplo,
ação de cobrança de taxas contra os
condôminos se fossem considerados
seus empregadores”, detalha.

Também não é raro ocorrer que
um condômino exija a presença do
síndico terceirizado a qualquer hora
no prédio, sob o argumento de que
ele é pago e tem a obrigação de ir.

“Como se vê, é necessário
que o contrato de terceirização seja
mu i t o bem e labo rado pe lo
contratado e, de preferência,
contenha cláusulas bem elucidativas,
para que o contratante, através de
s e u s p r o p r i e t á r i o s , t e n h a
conhecimento verdadeiro do que
consiste a sindicância terceirizada,
seus direitos e suas obrigações”,
finaliza o Dr. Daphnis de Lauro.
(Redação com RZT Comunicação)

Tudo para o seu condomínio

Implantação condominial
Material de limpeza e piscinas

Av. Miguel Castro, 832 - Lagoa Nova - Natal - RNAv. Miguel Castro, 832 - Lagoa Nova - Natal - RN

www.compactanet.com.br
compacta@compactanet.com.br

(84) 3221-0323

• Serviços Contábeis;
• Administração de Recursos Humanos;
• Serviços Administrativos;
• Assessoria Jurídica
• Assessoria Técnica;
• Outros Serviços.

Serviços:

Tapetes especiais para época de chuvas

O que é bom ainda pode
ficar melhor!

+ de 100 mil condomínios

APAREÇA
VENDA E
CRESÇA!

DESENTUPIMENTO E DEDETIZAÇÃO

(84) 3084.9000
8806-1000
Ligou, chegou!Deus seja louvado!

Técnicos especializados
sem quebrar pisos e paredes

Limpeza das caixas de
gordura e ramal de esgoto
A PARTIR DE R$ 87,00

Garantia de 1 ano em Nota Fiscal

26 anos de experiência

Promoção !!!
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Exigência de exames médicos funcionais deve ser obedecida

Estar em dia com as obrigações patronais
é fundamental para não cair entraves
jurídicos com funcionários. A melhor forma
de evitar litígios trabalhistas é seguir à risca o
que diz a legislação. Além do aspecto legal,
cumpre-se também o dever moral de tratar
com dignidade todo e qualquer trabalhador.

Os procedimentos começam desde o
início, quando da contratação do empregado.
O Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (PCMSO) – procedimento legal
estabelecido pela Consolidação das Leis do
Trabalho – determina a realização obrigatória
dos exames médicos admissional, periódicos,
de retorno ao trabalho (após afastamento por
doença ou acidente), de mudança de função e
demissional.

O exame médico admiss ional é
obrigatório e deve ser realizado por médico
do trabalho sem qualquer custo para o
empregador e antes que ele assuma suas
funções, conforme dispõe o item 7.4.3.1 da
NR 7. Trata-se de uma avaliação clínica para
verificar as condições gerais de saúde do
candidato que se pretende contratar.

Deve ser averiguado o seu estado de
saúde com vistas às funções que exercerá na
empresa, bem como analisar se as tarefas
que serão realizadas poderão provocar
alguma doença ou então agravar outra que o
candidato já possua. A avaliação médica
exigida deverá ser sempre compatível com as
funções exercidas pelo empregado na
empresa. Em caso de dúvidas, o empregado
tem o direito de questionar o médico do
trabalho qual o motivo da realização do
referido exame.

Além da avaliação clínica, o médico do
trabalho poderá solicitar ao candidato
exames complementares específicos, em
conformidade com a função que exercerá.
Basicamente, os exames são: avaliação
clínica (exame físico e mental) e exames
comple-mentares, realizados de acordo com
os termos especificados na NR 7, para
trabalhadores submetidos a r iscos
ocupacionais específicos.

De acordo com a coordenadora da área
de relações do trabalho do escritório
Sevillha, Arruda Advogados, Márcia Bello,
em relação ao exame toxicológico, que
aval ia a ut i l i zação de substâncias
alucinógenas, poderá ser solicitado pelo
futuro empregador, mas com extrema
cautela, pois poderá representar violação
à i n t i m i d a d e e d i s c r i m i n a ç ã o a o
candidato.

“Deverá haver uma justificativa médica
para a realização do exame, tendo em vista
a função que será desempenhada pelo
candidato, que, na hipótese do uso de
substâncias alucinógenas poderá tornar-se
de risco para ele e para a coletividade, como
os motoristas de ônibus e de transpor-
tadoras, operadores de máquinas, de
empilhadeiras e outros trabalhos que
exigem extrema atenção e controle”,
justifica.

Durante o período de vigência do
contrato de trabalho, o empregado é
obrigado a se submeter aos denominados
exames periódicos, que consistem em

avaliação clínica geral e também em
exames complementares, mais específicos e
detalhados, para avaliar eventuais riscos à
saúde, em conformidade com as atividades
que estão sendo exercidas. Não haverá
qualquer custo para o empregado.

É importante ressaltar que o INSS poderá
ingressar com ação de regresso em face da
empresa visando o ressarcimento de
valores gastos pela Previdência com
afastamentos por acidente do trabalho,
doença profissional e aposentadoria por
invalidez, nos casos em que a atividade
desempenhada pelo segurado acarretou o
surgimento de doenças ou agravou as já
existentes.

“A empresa deverá ser rigorosa em
relação à avaliação médica que é realizada
para os candidatos ao emprego e para
aqueles que já estão trabalhando, não se
omitindo na solicitação de exames comple-
mentares e assumindo integralmente os
seus custos”, orienta Márcia Bello.

Matriz
Rua Cel. José Bernardo, 1001 - Barro Vermelho

Fone: (84) 3211-7071

Filial
Av. Presidente Bandeira, 760 - Alecrim

Fone: (84) 3213-7071

Unidade externa pode ser instalada
na caixa do ar condicionado

LEGISLAÇÃO



Classificados do Jornal do Sindico, onde você encontra tudo para o seu comdomínio
Classíndico

ADMINISTRADORAS

(84) 3201 2230 / 8864 4071
R. Princesa Isabel, 523, Cidade Alta, Galeria P. Isabel, sala 322, 3° Andar.

www.linceadm.com.br

Administradora
de Condomínios

� ASSESSORIA CONDOMINIAL

� GESTÃO DE PESSOAS

� FINANCEIRA E CONTÁBEL

� MANUTENÇÃO PREDIAL

� JURÍDICA

� SÍNDICO PROFISSIONAL

Estacionamento gratuito

Av. Presidente Quaresma,896 - Alecrim - Natal/RN
www.bbcondominios.com.br

Administração de Condomínios

Serviço de Síndico Profissional

Constituição de Condomínios

(84) 3201-5959 - 3091-0049

CONDOMÍNIOS

A D M I N I S T R A D O R A D E C O N D O M Í N I O

Administrando o
seu bem estar!

Plantão:

(84) 8801-5634
(84) 8823-1352

Plantão:

(84) 8801-5634
(84) 8823-1352

(84) 3201-2122(84) 3201-2122

Av. Alexandrino de Alencar, 465 · Natal/RNAv. Alexandrino de Alencar, 465 · Natal/RN
www.dominusadm.com.brwww.dominusadm.com.br

Av. Miguel Castro, 832 - Lagoa Nova - Natal - RNAv. Miguel Castro, 832 - Lagoa Nova - Natal - RN

www.compactanet.com.br
compacta@compactanet.com.br

(84) 3221-0323

• Serviços Contábeis;
• Administração de Recursos Humanos;
• Serviços Administrativos;
• Assessoria Jurídica
• Assessoria Técnica;
• Outros Serviços.

Serviços:

VENDA
INSTALAÇÃO

MANUTENÇÃO
EM SISTEMAS DE SEGURANÇA

ELETRÔNICA E TELEFONIA

(84) 3643.4815|9837.5704
8721.2739|9928.6330

observern@hotmail.com

bserve
TECNOLOGIA

Antenas Coletivas
Automação de Portões
CâmerasAlarmes
Central Telefônica
Cerca Elétrica
Controle de Acesso
Fechadura Eletrônica
Interfones

INDIVIDUALIZAÇÃO/ÁGUA

Fones: (84) 3082-1921 / 9421-1308
e-mail: josefernandesn@hotmail.com

Projetos e execução hidráulicas.
Projetos de engenharia
Instalação completa
Manutenção de uso
Legalização junto a concessionária.

�

�

�

�

�

Projetos e execução hidráulicas.
Projetos de engenharia
Instalação completa
Manutenção de uso
Legalização junto a concessionária.

Engenheiro Civil

José Fernandes da Nóbrega
CREA. 180406.669-9

IBAPE 182 / RN

DEDETIZAÇÃO

DESENTUPIMENTO E DEDETIZAÇÃO

(84) 3084.9000
8806-1000
Ligou, chegou!Deus seja louvado!

Técnicos especializados
sem quebrar pisos e paredes

Limpeza das caixas de
gordura e ramal de esgoto
A PARTIR DE R$ 87,00

Garantia de 1 ano em Nota Fiscal

26 anos de experiência

Promoção !!!

SINDICATO PATRONAL

O SINDICATO DOS
CONDOMINIOS DO RN

AV. HERMES DA FONSECA, 946, SL 03 TIROL
NATAL/FAX TELEFAX (84) 3211.4006

sipcern@hotmail.com |www.sipcern.com.br.

1 Anos81 Anos8

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS

www.gruposerconseguranca.com.brwww.gruposerconseguranca.com.br

Av. Eng. Roberto Freire, 1776
Lj. A03 - Capim Macio

CEP: 59080-400 - Natal/RN

Av. Eng. Roberto Freire, 1776
Lj. A03 - Capim Macio

CEP: 59080-400 - Natal/RN

Fone: (84) 2226-5532Fone: (84) 2226-5532

A tranquilidade do síndicoA tranquilidade do síndico

•Vigilância;
•Portaria, zeladores

e controle de acesso;
•Segurança eletrônica;
•Serviços de limpeza;
•Jardinagem e

manutenção
de piscinas.

O que é bom ainda pode
ficar melhor!

+ de 100 mil condomínios

APAREÇA
VENDA E
CRESÇA!

SEGURANÇA ELETRÔNICA

SERVIÇOS PARA
CONDOMÍNIOS:
• PROJETOS
• BRIGADA DE INCÊNDIO
• CURSO DA CIPA (NR 05)
• LAUDOS: PPRA/PCMSO/LTCAT/PCE
• TERCEIRIZAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS

Av. Prudente de Morais, 2980,
Sala 102, Lagoa Seca – Natal/RN
www.firequipe.com.br

(84) 3082.2092

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

PINTURA PREDIAL

PORTÕES
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Jornal do Síndico completa 24 anos estando entre
as melhores franquias do Brasil e de “roupa nova”

Há 24 anos Aroldo de Lima
Marcelo fundou o Jornal do
Síndico em salvador no Estado
da Bahia. Logo a idéia genial
tomou outros rumos e se
expandiu para o Brasil inteiro,
atualmente o Jornal do Síndico
está presente em 22 grandes
cidades brasileiras com uma
t i r a g e m t o t a l d e
aproximadamente 170.000
exemplares/mês.

Apresentando informação
de ponta e sendo um elo entre
os leitores e o mercado que

fornece produtos e serviços aos
condomínios do Brasil, o Jornal
do Síndico está entre as
melhores *franquias do Brasil
há 9 anos consecutivos,
segundo a Guia das Melhores
Franquias do Brasil da Editora
G l o b o . T r a b a l h a n d o
arduamente, o Máster da
Franquia o filho do Sr. Aroldo e
advogado Dr. Átila Gadelha
Marcelo, junto aos seus
franqueados conseguem obter
a liderança no segmento
condominial quando se trata
de veículo de comunicação ao
setor.
Completando 24 anos de vida

a modernização também faz
parte do processo de segmento
e inaugurou o Site do Jornal,
www.jornaldosindico.com.br, é
só entrar e escolher a sua
cidade para ficar por dentro do
que há de importante no setor
condominial.

C o m u m a e q u i p e d e

colaboradores de excelência
no mercado entre eles jorna-
listas, advogados e escritores
do tema condomínios o Jornal
do Síndico prima pela sua
apresentação e acompanha de
perto o setor. São funda-
mentos básicos do Jornal do
Síndico, a informação de
primeira linha, a apresentação
do mercado aos seus leitores a
modernização.

A Equipe do Jornal do
Síndico agradece aos seus
leitores e fica sempre a dispo-
sição para que seus leitores
apresentem sugestões, pois,
ele é feito para você que é
sindico, administrador e
interessado no setor condo-
minial.

FELIZ ANIVERSÁRIO PARA
TODA A EQUIPE, SEM ELA
NADA ACONTECERIA.
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Seja em um espaço residencial
ou empresarial, o síndico é o
condômino que assume a posição
de liderança dentre os demais,
aquele a quem é concedido um
mandato para, neste período, gerir
as atividades do patrimônio em
consideração aos benefícios
comuns.

Como um bom l íder, é
fundamental que o síndico seja
uma pessoa que se relacione bem
com os demais condôminos e
esteja disposto a estabelecer com
eles um diálogo equilibrado.

Isso não significa que o síndico
deva estar 100% disponível para
atender às demandas de todos. É
c o m u m , s o b r e t u d o e m
condomínios residenciais, que o
administrador seja transformado
também em uma espécie de
“ouvidor geral” do condomínio, a
quem são despejadas todas as
insatisfações e críticas.

O síndico deve resistir contra
esse procedimento. O correto é

estabelecer uma postura de
receptividade, contudo impondo
limites a este contato. Não raro,
sabemos de casos de moradores
q u e r e c o r r e m a o s í n d i c o ,
incomodando seu repouso nas
horas mais inconvenientes, para
resolver problemas entre vizinhos
ou estruturais do prédio. Isso deve
ser evitado, afirmam especialistas
em administração de condomínios.

Uma boa alternativa para
manter um canal eficaz, porém não
invasivo, é a criação de um correio
digital para o condomínio. O
administrador de condomínio,
Carlos Puppe, orienta: “criar um
email para o condomínio é uma
medida simples, que não requer
nenhuma despesa, e que pode
facilitar a comunicação interna. A
senha deve ser repassada ao
próximo síndico, sempre da troca
de mandato”.

O canal serve tanto para
receber críticas, queixas, sugestões,
avisos e demais recados dos

condôminos para o síndico, quanto
a via reversa: disparar circulares,
avisos, lembretes de reuniões,
solicitações e recomendações do
síndico para os ocupantes das
unidades.

“É interessante que o síndico
mantenha a lista de emails dos
condôminos sempre atualizada. O
canal serve opera a comunicação
com os proprietários e também
locatários, a cada chegada de um
novo morador, a mailing list deve
ser renovada”, frisa Puppe.

“Sendo bem administrada,
essa caixa de emails pode ajudar
muito na gestão do condomínio,
dando retorno rápido às demandas
e dúvidas dos condôminos,
demonst ra t ransparênc ia” ,
comenta o administrador.

É possível colocar marcadores
nos email recebidos, classificando-
os de acordo com a importância ou
urgência das demandas. O síndico
deve estabelecer prazos para

resposta dos emails. Exemplo: 24
horas para demandas urgentes; até
três dias para as demais. É
aconselhável dar uma resposta a
todos os email, mesmo que seja
para dizer que leu a solicitação,
po rém a inda não tem um
posicionamento a respeito.

C a r l o s Pu p p e f a z u m a
ressalva ao método proposto: o
tradicional, bom e velho, livro de
ocorrências não deve ser posto de
lado. “O registro de reclamações
no livro de ocorrências é um
procedimento previsto em muitas
convenções e não deve ser
negligenciado. Se está na 'lei' do
condomínio, o protocolo deve ser
seguido”, orienta.

“O uso do email serve mais
para dar celeridade a algumas
q u e s t õ e s e t a m b é m p a r a
atividades complementares,
como reforçar o convite para uma
assembleia ou simplesmente
d e s e j a r ' F e l i z N a t a l ' a o s
condôminos”, brinca.

ESPECIAL

Gestão comunicativa: invista em canais
de diálogo com os condôminos


