


O mês de julho tem dois sig-
nificados especiais: frio do in-
verno e férias escolares. Esses
dois fatores juntos anunciam
que haverá no condomínio
mais crianças e adolescentes à
procura de atividades para pre-
encher o tempo livre. Com isso,
espaços e equipamentos de uso
comum tendem a ser mais usa-
dos, o que vale dar um reforço
na fiscalização das regras e vis-
toria da qualidade das estrutu-
ras.

Na nossa matéria de manu-
tenção preparamos um check
list dos espaços que geralmen-
te são mais procurados nos pe-
ríodos de férias e por isso me-
recem uma atenção especial
neste mês: playground, piscina,
salão de jogos, salão de festas.

É válido relembrar aos
condôminos as regras para uso
desses ambientes, seja afixan-
do avisos nos locais ou envian-
do as normas diretamente aos

responsáveis, seja por email ou
outro tipo de correspondência
utilizada no condomínio. Os
pais são responsáveis pelos atos
praticados por seus filhos e, em
caso de infrações, devem ser
comunicados, advertidos ou,
em maior grau, multados como
medida pedagógica para que
não se repita.

Outro tema abordado na
nossa edição de julho é de total
importância de ser abordado: a
corrupção nos condomínios.

Sim, ela existe e precisa ser
debatida e combatida. Em ju-
nho, um caso chegou à mídia
nacional e gerou grande reper-
cussão: as investigações que
recaem sobre um ex-síndico
que usou dinheiro do condomí-
nio que administrava em Porto
Alegre para inúmeras despesas
pessoais, incluindo compras
em Sex Shop.

Tal acontecimento traz à
tona a reflexão sobre a impor-
tância da autovigilância nos

condomínios. Existem meca-
nismos fiscalizatórios para ini-
bir essas práticas criminosas e
vigiar as ações do síndico, pre-
venindo que os mau intencio-
nados ganhem espaço para agir
desonestamente.

Essa é a função dos Conse-
lhos Fiscais, previstos na legis-
lação que rege o Condomínio
Edilício. Isso, contudo, na mai-
oria das vezes é negligenciado
pelos condôminos, que não
querem se envolver com as
questões do condomínio, sen-
do que muitos sequer compa-
recem a assembleias delibera-
tivas. A ausência é prato cheio
para quem quer praticar atos ilí-
citos.

Essas e outras conversas te-
remos ao longo de mais uma
edição do Jornal do Síndico,
seu guia no universo dos con-
domínios.

Os editores



A corrupção e a má fé
não são males apenas
praticados em insti-

tuições públicas ou empresas, os
condomínios não estão isentos
disso. Em Porto Alegre, um ex-
síndico responde processo por
apropriação indébita por ter fei-
to compras pessoais, inclusive
em um sex shop, com dinheiro
do condomínio. O caso, que no
mês passado ganhou repercussão
nacional, serve de alerta para a
adoção de uma maior vigilância
dos moradores perante as finan-
ças do condomínio.

Além de realizar compras
pessoais diretamente com o di-
nheiro do caixa do condomínio,
investigações apontam uma ou-
tra forma de corrupção: há síndi-
cos negociando “comissões” jun-
to a fornecedores e prestadores
de serviços de manutenção pre-
dial como jardinagem, reparos
elétricos e hidráulicos, limpeza
etc. Todas as contas vêm com um
percentual superfaturado que cai

Corrupção:
um mal que também afeta os condomínios

diretamente no bolso do síndico
que contratou o serviço.

Tal postura de apropriar-se
indevidamente de dinheiro do
condomínio, além de antiética, é
criminosa, cuja pena prevê até 4
anos de prisão. Nesse contexto,
há de se reforçar mecanismos de
fiscalização que evitem concen-
trar todos os poderes do condo-
mínio nas mãos do síndico. Esse,
por sua vez, deve colaborar para

promover a maior transparência
durante a sua gestão. Deve-se
lembrar também que o síndico de
hoje pode ser o condômino de
amanhã, que vai querer que seu
dinheiro seja tratado com respon-
sabilidade e honestidade.

Para o advogado Vinícius
Menezes, práticas informais de-
vem ser abolidas. “Em alguns
condomínios de pequeno porte,
é comum que as finanças do con-

domínio se confundam com as do
próprio síndico, como por exem-
plo o uso de cartão de crédito ou
cheques pessoais ou ainda o de-
pósito de taxas condominiais na
conta dele. O pagamento de des-
pesas deve ser feito com cartão
do próprio condomínio e a sua
receita deve ficar em uma conta
bancária própria. Os bancos
disponibilizam essa opção, que
é a correta”, declara.

Sobre a prestação de contas,
o jurista ratifica a necessidade de
um Conselho Fiscal atuante. “O
Conselho é previsto pela lei que
rege os condomínios, mas nem
todos chegam a instituí-lo, pois
subestimam sua importância, o
que por vezes termina abrindo
espaço para a atuação de pesso-
as desonestas. Quanto mais gen-
te estiver de olho nas contas, mais
difícil será praticar algo ilícito”,
argumenta.

Ele acrescenta que, embora
seja função do conselho fiscali-
zar, é direito de qualquer condô-
mino ter acesso aos balancetes de
fluxos de entrada e saída de re-
cursos do condomínio a qualquer
hora, ao que o síndico tem obri-
gação de prontamente responder.
Para isso, é fundamental manter
essa papelada organizada, sepa-
rada por meses, com todos os
comprovantes de receitas e des-
pesas.

*Jornalista e colaboradora do JS



Em cidades em que existe
um número cada vez maior de
veículos, as vagas de garagem
se tornaram verdadeiros arti-
gos de luxo. Há pouco espaço
e muita gente interessada em
ocupá-lo, o que explica o fato
desse ser um assunto até certo
ponto conflituoso no cotidia-
no dos condomínios.

Um vizinho que preenche
a vaga do outro, um morador
que acumula entulhos, sublo-
cação de vagas, as manobras
difíceis que por vezes resultam
em choques entre os carros, a
polêmica das vagas rotativas...
Os problemas derivados são
vários e às vezes são causados
não por um condômino, mas
por pessoas que o visitam.

Há condomínios que vetam
a entrada de carros que não se-
jam de propriedade do mora-
dor. No entanto, há outros em
que o acesso é permitido, des-
de que o visitante ocupe um
local reservado ao dono da
unidade. Contudo, isso nem
sempre é respeitado.

O síndico J. M. administra
um residencial no bairro dos

Bancários em João Pessoa
(PB) e já teve que contornar
uma situação desse gênero.
Por duas vezes ele recebeu re-
clamações por parte de mora-
dores que se queixavam de um
carro que obstruía o acesso de
desembarque de um dos blo-
cos, estacionado em um local
de passagem.

“Solicitei ao porteiro que

observasse de quem pertencia
o veículo e descobrimos que
não era de nenhum condômino
e sim da mãe de um deles que
geralmente o visitava aos do-
mingos”, conta. A primeira
providência a ser tomada foi o
envio de uma carta de adver-
tência ao morador, especifi-
cando a placa do carro, bem
como o dia e os horários em

Visitas também entram na
briga pelas vagas de garagem

que o veículo ficou parado em
local irregular.

“O condômino recebeu a
advertência, mas o fato tornou
a se repetir outra vez cerca de
quinze dias depois. Então a se-
gunda providência foi a noti-
ficação da multa prevista no
Regimento Interno e o boleto
referente a ela, o qual ele ini-
cialmente se recusou a pagar,

alegando que a medida era in-
justa e desproporcional ao
fato”, revela o síndico.

Para o advogado Libânio
Mendes a atitude do síndico
seguiu a conduta esperada para
um incidente desse tipo. “Toda
infração às normas do condo-
mínio devem ser penalizadas
com o rigor previsto no regi-
mento interno sem distinção
de pessoas. O condômino é
responsável pelas pessoas que
adentram o condomínio por
convite seu e o síndico agiu
corretamente ao adverti-lo pri-
meiro”, destaca Mendes.

O advogado, com experi-
ência em litígios
condominiais, ressalta ainda o
caráter pedagógico da multa.
“A multa vem com a reinci-
dência do fato, não como um
mecanismo punitivo apenas,
mas também como uma for-
ma de educar para promover
uma melhor convivência. É a
partir do exemplo que os ou-
tros também passam a respei-
tar os limites”, pontua.

*Jornalista e colaboradora do JS



Um condomínio não é feito
apenas de paredes, chão e con-
creto. É também feito de pesso-
as, de um lado os condôminos e
de outro os funcionários que es-
tão ali para prestar um serviço
ao coletivo e não apenas a al-
guns indivíduos. Os conflitos
entre ambos os lados existe, mas
é necessário que o respeito mú-
tuo prevaleça.

Imagine chegar ao condomí-
nio e se deparar com um mora-
dor ofendendo verbalmente um
trabalhador do prédio com pa-
lavras que ferem sua dignidade
ou, em piores casos, quando
ambos entram em embate físi-
co por algum desentendimento.
Qual seria a sua atitude? Calar
diante de algumas humilhações
pode ser o equivalente a ser co-
nivente.

Não são raros os casos em
que funcionários relatam agres-
sões verbais dentro de condomí-
nios, de modo que é preciso re-
forçar o quão errado isso é, não
apenas moral como também le-
galmente. Quem falta com o res-
peito junto a um empregado
pode responder na Justiça por
seus atos.

Isso foi o que aconteceu em
junho desde ano quando a 2ª
Turma Recursal dos Juizados
Especiais do Distrito Federal,
por maioria, proferiu sentença

a favor de indenização de 3 mil
reais a um porteiro que alegou
ter sido humilhado por um mo-
rador do condomínio em que
trabalha.

“No caso concreto, não se
pode admitir que o morador do
condomínio chame um porteiro
de ‘porteirinho’, pois o sentido
da expressão denota, por si só,
a intenção de diminuir um pro-
fissional que se encontra em tra-
balho subordinado não ao
condômino, mas ao condomínio
regularmente constituído. Não

se pode, ainda, admitir qualquer
tipo de ameaça de morte, como
relatado pelas testemunhas, pois
é iniludível que produz receio e
temor na pessoa da vítima. No
mundo atual, infelizmente, as
pessoas não debatem mais con-
teúdo, mas apenas rótulos. Não
se pode rotular um cidadão que
esteja trabalhando honestamen-
te de ‘porteirinho’, pois tal ati-
tude ofende a dignidade e a va-
lorização do trabalho humano.
A animalização do raciocínio
em situações de conflito gera,

Respeito em primeiro lugar

muitas vezes, ofensas irrepará-
veis e o desconforto moral ex-
perimentado pela pessoa do au-
tor”, argumentou o magistrado
à frente da 2ª Turma.

A psicóloga Mariana Sales
afirma que o condômino com
comportamento agressivo deve
ser monitorado com atenção
pelo síndico, pois pode trazer
problemas. “Quem toma uma
atitude assim demonstra não le-
var em consideração as normas
sociais e, portanto, não dar va-
lor a regras. O condômino antis-

social deve ser punido em cada
uma das suas infrações, seja
com multa, advertência ou o que
for cabível para que isso seja
coibido. Se acontece um inci-
dente de humilhação e ninguém
se manifesta para evitar maior
prolongamento, está se abrindo
espaço para que ele repita o ato
com outro funcionário ou um vi-
zinho ou mesmo o próprio sín-
dico”, comenta.

*Jornalista e colaboradora do JS
(Redação com TJDFT)



Assim como na política, que
tem a sua forma de retirar do
poder o governante que não ad-
ministra da forma correta o
país, o condomínio possui uma
sistemática específica para des-
tituir o sindico que não admi-
nistre de forma conveniente o
bem comum.

O síndico é muitas vezes
equiparado com um político.
Dentre as similaridades entre
um político e um síndico, a que
mais chama a atenção é que
ambos devem representar a sua
comunidade; o político os seus
eleitores e o povo, já o sindico;
os seus condôminos e os que
ali residem.

O síndico deve ter claro que
representa os interesses dos

Condomínio:
Impeachment do Síndico

condôminos, tendo em vista as
determinações da Convenção e
Regimento Interno, e delibera-
ções das assembleias.

A corrupção no sentido am-
plo, do verbo “corromper” (do
latim e grego) que significa
“ato de quebrar aos pedaços”,
ou seja, decompor e deteriorar
algo, também atinge os condo-
mínios. Seja no desrespeito de
normas, ou até mesmo no des-
vio de valores.

O Art. 1.349 do CC, traz de
forma clara que o sindico que
não prestar contas, não admi-
nistrar o condomínio de forma
conveniente ou praticar irregu-
laridades, poderá ser destituí-
do do cargo.

Para tanto é importante que

a convocação traga o embasa-
mento da destituição, bem
como em assembleia seja con-
cedido o direito de ampla defe-
sa do síndico. E por fim a ata
deve reproduzir os motivos que
levam a destituição.

Como o síndico não convo-
cará uma assembleia para ser
destituído, um quarto dos
condôminos poderão convocar
a assembleia com o fim de des-
tituir o síndico.

Em assembleia o síndico
poderá ser destituído por mai-
oria simples dos votos dos pre-
sentes.  Caso a convenção seja
anterior ao Código Civil de
2002, e traga quórum superior
a maioria simples, o artigo da
convenção é nulo, pois contra-
ria lei vigente, no caso o artigo
1.349 do CC.

*Rodrigo Karpat é advogado
especialista em Direito Imobiliário,
consultor em condomínios e sócio
do escritório Karpat Sociedade de
Advogados
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Revestimento cimentício
Em uma versão repaginada, os reves-
timentos cimentícios deixaram de ser
sinônimo de pisos de fábrica ou ca-
sas sem acabamentos para ganhar
ares sofisticados e, atualmente, fa-
zem parte da decoração de muitos es-
paços internos e principalmente ex-
ternos e não apenas no chão, mas
também em paredes. As principais
vantagens do material é que ele é
antiderrapante, tem grande durabili-
dade e não se degrada com facilida-
de, sendo também de manutenção
simples.
Não é necessária nenhuma mão de
obra ou produto específico para rea-
lizar a limpeza do revestimento
cimentício, o uso de um pano úmido
sobre o revestimento e aplicação de
cera incolor são medidas suficientes
para manter a boa aparência. Outra
característica do material que tem
atraído cada vez mais adeptos é o
conforto térmico que ele proporcio-
na, uma vez que os cimentícios não
costumam absorver muito calor ou
frio, o que auxilia a preservar uma
temperatura constante no ambiente.

Convocação de assembleia
A assembleia é a reunião na qual se
debatem vários assuntos relaciona-
dos ao condomínio e, justamente por
tratar-se de um patrimônio coletivo,
é interessante que as assembleias
contem com o máximo de audiência
para que as ações nela deliberadas
tenham legitimidade. É o síndico que
tem a obrigação e o direito de con-
vocação, sendo que, na sua omissão,

a convocação pode ser feita por
condôminos que representem ¼ (no
mínimo) do condomínio, devendo
constar no edital de convocação a as-
sinatura dos mesmos.
A Convenção do condomínio geral-
mente prevê o tipo de convocação a
qual poderá ser carta protocolada,
Aviso de Recebimento (AR) e edital
a ser publicado na imprensa local. A
colocação de edital nos elevadores e
na porta de entrada do edifício auxi-
lia ou aumenta o número de pessoas
nas assembleias.

Piscina aquecida
O frio do inverno durante o mês de
julho não é empecilho para um agra-
dável mergulho para quem conta com
uma piscina aquecida ao seu alcan-
ce. A piscina com água morna é uma
tendência dos novos empreendimen-
tos imobiliários. Os mais antigos
também vêm se adaptando à novida-
de mesmo em lugares abertos.
Existem quatro formas básicas: le-
nha/carvão, gás, luz solar e eletrici-
dade. O sistema lenha/carvão é rela-
tivamente barato. Sua maior desvan-
tagem é a necessidade de manter um
estoque de material combustível, o
qual ocupa espaço e pode atrapalhar
esteticamente, além de ser um ótimo
local para algumas pragas se escon-
derem. O gás é um combustível ra-
zoavelmente barato que está encare-
cendo. Ainda assim, é uma boa es-
colha. A energia solar é de excelente
qualidade. A luz é um combustível
basicamente sem custos, além da
manutenção e da instalação. 



O momento não está econo-
micamente favorável para nin-
guém. A famosa “crise” dimi-
nuiu o poder aquisitivo do bra-
sileiro e o fez enxugar gastos e
tal cenário tem reflexos também
nas finanças dos condomínios,
que na maior parte das vezes
tem como principal - ou única -
fonte de receita o pagamento
das taxas condominiais. O mo-
mento pede cautela e que se
“apertem os cintos”.

Para equilibrar o caixa do
condomínio, o síndico tem
grandes desafios pela frente,
sendo os principais: cobrar os
inadimplentes e diminuir as
despesas. Nesse último ponto,
torna-se inevitável não voltar o
olhar para o quadro de funcio-
nários, uma vez que quase 60%
do valor pago no boleto de con-
domínio, corresponde à mão de
obra empregada.

Além dos salários e encar-
gos fundamentais para se con-
tratar uma pessoa, há de se le-

Despesas extras com funcionários
oneram orçamento do condomínio

var em consideração também os
gastos extraordinários: paga-
mento de hora extra, folgas tra-
balhadas, férias acumuladas e
rotatividade de colaboradores
podem impactar as despesas de
forma significante e elevar em
até 40% a conta com pessoal.
Antes de chegar a tomar uma
decisão drástica de demitir tra-
balhadores, é necessário frear -
na medida do possível - as des-
pesas extra.

Para isso, é fundamental sa-
ber em que consistem esses di-
reitos dos trabalhadores. Quais
são as formas legais de remu-
neração de horas extras? O Dr.
Alessandro Batista Rau, espe-
cialista em Direito do Trabalho,
responde que A CLT estabele-
ce que as horas extraordinárias
devam ser pagas com o adicio-
nal de, no mínimo, 50%, sendo
importante destacar que algu-
mas categorias possuem nor-
mas coletivas que estabelecem
o pagamento de horas extras

com adicional superior ao pre-
visto na Norma Consolidada.

O empregado tem direito a
férias anuais e qual a remune-
ração? É possível negociar fé-
rias com o empregador? “Sem-
pre que completar o período
aquisitivo (doze meses de tra-
balho), o empregado terá direi-
to ao gozo de 30 dias de férias,
no valor correspondente a sua
remuneração, acrescida de 1/3.
As férias deverão ser concedi-
das dentro do chamado Perío-
do Concessivo, ou seja, até
doze meses após completar o
período aquisitivo. As férias po-
dem ser concedidas em dois pe-
ríodos, desde que um deles não
seja inferior a 10 dias. Da mes-
ma forma, a legislação autoriza
que o funcionário ‘venda’ 10
dias de férias por ano. O paga-
mento das férias deve ser efe-
tuado até dois dias antes do iní-
cio do gozo das férias por parte
do funcionário”, explica o ad-
vogado.

Quando e como pode ser
prorrogada uma jornada normal
de trabalho? O Dr. Rau escla-
rece que em regra, sempre que
houver necessidade, o emprega-
dor pode exigir que o funcio-
nário trabalhe além da jornada

normal de trabalho, sendo que,
neste caso, deverá efetuar o pa-
gamento das horas extras reali-
zadas.

*Jornalista e colaboradora do JS
(Redação com Assessoria)



No ultimo dia 14 de junho no
Villa Blue Tree em São Paulo, o
Dr. Átila Gadelha Marcelo,
franqueador Master da Franquia
Jornal do Síndico, recebeu o prê-
mio de 5 estrelas pela sua rede.
O Evento foi promovido pela
Editora Globo/Revista pequenas
Empresas Grandes Negócios e
Serasa Experian que premiou as
melhores franquias do Brasil.

Com 26 anos no mercado o
Jornal do Síndico se destaca en-
tre as melhores franquias do Bra-
sil, atuando em 22 grandes cida-
des brasileiras o Jornal do Sín-
dico se firma de vez no mercado
como o melhor veículo de comu-
nicação voltado para o setor
condo-minial. Para o Dr. Átila,
receber essa premiação foi com
certeza um privilégio e também
a concretização de um sonho de
seu falecido pai e fundador da
marca o Sr. Aroldo de Lima Mar-
celo, para ele, a capacidade e
competência dos Franqueados é
que faz o sucesso do Jornal do

Síndico e o firma entre as me-
lhores franquias Brasileiras. Ape-
sar da crise que assola o país, tan-
to o franque-ador quanto os fran-
queados Jornal do Síndico traba-
lham persistentemente para a

conquista de bons negócios.
Atualment existem 3.000 re-

des de franquias atuando no Bra-
sil e o Jornal do Síndico se des-
taca entre as 77 Redes que fo-
ram congra-çadas com 5 estre-
las dentre elas a Franquia O Bo-
ticário que foi a grande vence-

O JORNAL DO SÍNDICO RECEBE 5 ESTRELAS E SE
DESTACA ENTRE AS MELHORES FRANQUIAS DO BRASIL

dora da noite. Um reconheci-
mento de organizações sérias
que para oferecer a premiação
precisou de 8 meses de pesqui-
sas e de coleta de informações
de franqueadores e franqueados.

O Jornal do Síndico se desta-
ca pelo esforço e dedicação
dos seus franqueados e ofere-
ce o que há de melhor em in-
formação para o setor
condominial.

Os editores



O desafio de administrar um
condomínio sempre apresentará
uma dose de paciência e de persis-
tência envolvida nesse contexto.
Ser persistente sem duvida alguma
é um dos pressupostos principais
para quem quer ter sucesso na vida
e na função de sindico.

Pois bem a gestão de um con-
domínio não é nada diferente de
nossas vidas. Ser persistente requer
um preparo psicológico gigantes-
co por parte do gestor a fim de
blindar-se para enfrentar todas as
dificuldades inerentes ao exercício
de administração condominial.

Cobranças de condôminos per-
manentemente, reclamações de to-
dos os tipos e tamanhos, e ainda os
funcionários com seus problemas
pessoais levados para que o sindico
resolva tudo em tempo recorde.
São tantas adversidades diariamen-
te enfrentadas pelos  síndicos, que
quando despreparados não conse-
guem suportar as pressões se não
forem muito decididos em seus pla-
nos de ação.

Abraham Lincoln sabiamente

disse: “ Ando devagar, mas nunca
ando para trás...”. Estas sabias pa-
lavras deste ícone norte america-
no, nos leva a refletir que não so-
mente na gestão de um condomí-
nio, mas na vida, devemos ser per-
sistentes e sempre procurarmos o
crescimento pessoal, profissional e
espiritual. Em especial no caso do
sindico, muitos declinam do cargo
por não suportarem as influências
e os interesses de cada condômino,
que sempre pensam apenas em suas
demandas pessoais e nunca na co-
letividade.

Descumprem as regras, mas
acusam o vizinho quando o mes-
mo comete a mesma infração que
ele. È muito difícil resistir a tantos
aborrecimentos. As emoções dos
síndicos chegam a níveis absurdos
com  sentimentos de raiva e até de
fúria, que  acabam afetando até
suas vidas pessoais.

Mas uma verdade é fato, a ca-
racterística básica que distingue os
bem sucedidos dos menos sucedi-
dos, é a persistência.  Se você pre-
tende ser um sindico que será lem-

brado em seu condomínio como
um grande gestor, mantenha o foco
em seus objetivos e nunca esmore-
ça. Nunca desistir mesmo que os
obstáculos sejam difíceis é uma
qualidade de seres maiores.

Normalmente aqueles síndicos
que preferem se colocar numa
“zona de conforto” e ficam á mar-
gem dos problemas cotidianos ,ou
em muitos casos cedem as coações
dos opositores e entregam o cargo,
provavelmente são pessoas fracas
e não tem perfil de gestor.

Enfrentar os desafios de fren-
te, e aprender com seus erros
aduzem a concretização de uma
gestão de excelência e qualidade.
Erros todos cometemos, mas
aprender com eles, isto é uma vir-
tude para poucos. Errar na
contratação de funcionário, na for-
ma de tratar um condômino ou ain-
da ser omisso em questões relevan-
tes são muitos comuns, mas saber
avaliar estas falhas e crescer com
estes erros é grandioso.

Confira a seguir os 7 passos
principais para ser um sindico per-

A saga do Sindico Persistente,
a chave do Sucesso!

NUNCA DESISTIR DAS METAS PRETENDIDAS
AS DIFICULDADES NOS LEVAM AOS ACERTOS FUTU-
ROS
PROCURE ENTENDER SUAS FALHAS E APROVEITÁ-LAS
SEM PLANEJAMENTO NÃO HÁ SUCESSO
COMPETENCIA PROFISSIONAL É A BASE DE UMA
GESTÃO
SABER DECIDIR CERTO NOS MOMENTOS DE PRESSÃO
ESTA É A CHAVE DO SUCESSO DA GESTÃO DO
SINDICO!

sistente:
PASSOS A SEGUIR
AÇÕES CONCRETAS
1 - MANTER O FOCO SEMPRE
2 - QUANDO TROPEÇAR NÃO
DESISTA
3 - APRENDA COM SEUS PRÓ-
PRIOS ERROS
4 - TENHA UM PLANO DE
AÇÃO DEFINIDO
5 - CONTRATE PROFISSIO-
NAIS COMPETENTES
6 - TENHA ATITUTES SEGU-
RAS E FUNDAMENTADAS
7 - SEJA PERSISTENTE SEM-
PRE NA SUA GESTÃO

Não se deve ser sindico apenas
porque foi eleito pela assembleia,
ou por não haver outro candidato,

ou ainda para receber um pró-
labore ou quem sabe pelo simples
prazer de derrotar um concorren-
te. Deve ser sindico aquele que tem
objetivos claros, age com honesti-
dade no trato com o dinheiro dos
outros e que possui muita vontade
de contribuir para valorizar seu
patrimônio. Viver intensamente
uma gestão de sindico, significa
saber resistir as pressões, enfren-
tar as dificuldades trazidas pelos
condôminos e nunca desistir, pois
somente os covardes desistem, os
fortes persistem e realizam.

*Aldo Araujo Silva Junior - Diretor
Geral da JR OFFICE ASSESSORIA
CONDOMINIAL, Sócio e Diretor
Geral da FOLHA DO SÍNDICO DF,








