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ESPECIALIZADA EM 
REVITALIZAÇÃO PREDIAL

Construímos e Reformamos 
TELHADOS em 
Estrutura de Aço Galvanizado, 
Madeira e Aço Metálico.

(41) 3071-0871 |   99956-6246
WWW.CWBMULTIPORTE.COM.BR
CWBMULTIPORTE@GMAIL.COM

Parcelamos sua Obra

Exame Tecnologia
- Laudos técnicos, patologias e perícias
- Tratamento de infiltrações e rachaduras
- Reforço e recuperação estrutural
- Viabilidade de reformas NBR 16280
  (apartamento e áreas comuns)
- Avaliação de valor de imóveis
- Vistoria cautelar de vizinhos
- Fiscalização de obras

3322-3020 | 99995-4577

41 anos

Curitiba, RM, Litoral e SC

(41)

www.exametecnologia.com.br

 TELAS PARA PROTEÇÃO DE FACHADAS E 
SINALIZAÇÃO

FORNECEMOS TELAS DE PROTEÇÃO DE 
FACHADA, COSTURADAS EM MÓDULOS, 

PERSONALIZADAS, NA MEDIDA DA SUA OBRA 

Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, 1840 - Sala 27 - Curitiba - PR
41. 3022 8100www.gvteck.com.br

- Especializada em telhados 

- Fabricação e colocação de calhas

- Madeira de lei (cambará, pinus autoclavado)

- Referência em condomínios de Curitiba 

e Joinville, e obras públicas

- Mão de obra própria e especializada

(41) 4102-9736 |    98466-8888

 
Parcelamos em até 48x

diprocon@brturbo.com.br

curitiba@redevistorias.com.br
(41) 9.9152-8202

Laudos e Vistorias
- Laudos de inspeção predial;

- Perícias; 
- Vistorias de recebimento 

de condomínios novos.

CREA PR 11.401/D

(41)9.8412-7188
harro@harroconsulng.com.br

Aos Síndicos,
que dedicam tempo para garantir 

a harmonia e a tranquilidade de seu condomínio!

Feliz dia do Síndico! 30 de novembro 



I  N  D  I  C  A  D  O  R  E  S
Mai 19 Jun 19 Jul 19 Ago 19 Set 19 Out 19

IGP-M (FGV) 0,45 0,80 0,40 -0,67 -0,01 0,89
INPC (IBGE) 0,15 0,01 0,10 0,12 -0,05 0,04

TR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TJLP (%) 0,52 0,52 0,50 0,50 0,49

CUB/Pr 0,24 0,12 2,53 0,36 0,17 0,20

 Inúmeras vezes 
o nosso jornal bate na 
mesma tecla: manuten-
ção, prevenção, vistoria, 
checagem, monitoramen-
to... as palavras mudam, 
mas no fundo convergem 
para o mesmo sentido: 
reunir esforços em uma 
permanente tentativa de 
se antecipar aos sinistros, 
isto é, aos eventos inde-
sejáveis. Os check lists 
de vistorias e as rotinas 
de manutenções preven-
tivas são tão apregoa-
dos por especialistas em 
condomínios, pois que-
remos evitar tragédias. 
 Entretanto, infe-
lizmente, em outubro as-
sistimos atônitos a mais 
um desmoronamento de 
um edifício residencial: 
na manhã do dia 15 de 
outubro um prédio de 7 
andares e 13 apartamen-
tos ruiu no Bairro Dio-

nísio Torres, área nobre de 
Fortaleza (CE), deixando 
7 feridos e pelo menos 9 
mortos (até a conclusão 
desta edição). O Edifício 
Andrea tinha construção 
datada no ano de 1982. 
 Nesta edição, a 
equipe de reportagem 
do Jornal do Síndico 
solicitou que um enge-
nheiro civil especialista 
em Anomalias construti-
vas avaliasse os vídeos 
que foram divulgados 
pelos próprios moradores 
do condomínio desmoro-
nado, os quais mostravam 
condições precárias em 
que estruturas de susten-
tação se encontravam an-
teriormente à queda. Con-
fira a entrevista completa!
 O Jornal do Síndi-
co lamenta profunda-
mente o ocorrido e se soli-
dariza com as famílias das 
vítimas falecidas, dentre 

as quais estava a própria 
síndica do Edifício An-
drea. Torcemos para que 
as motivações para o de-
sabamento do prédio se-
jam elucidadas o mais 
brevemente possível. 
 Enquanto isso, 
aproveitamos o ensejo 
dessa triste tragédia, para 
reforçar o apelo a todos 
os síndicos, conselhei-
ros e condôminos de um 
modo geral para que es-
tejam vigilantes quanto 
às manutenções preventi-
vas de seus edifícios. Não 
é à toa que chamamos a 
atenção tantas vezes para 
a necessidade de reali-
zar medidas profiláticas 
que evitem transtornos 
mais graves, ou mesmo 
fatais como o relatado. 
 Exemplo disso, 
em nossa matéria da edi-
toria de “Manutenção” 
trouxemos informações 

sobre processos de imper-
meabilização de revesti-
mentos. Saiba um pouco 
mais sobre os três tipos 
de mantas disponíveis 
para essa finalidade: man-
tas líquidas, asfálticas e 
aluminizadas. Um pro-
jeto adequadamente di-
mensionado e executado 
pode garantir uma vida 
útil de até 20 anos da im-
permeabilização, o que 
assegura uma economia 
substancial e isso deve ser 
encarado como investi-
mento para o condomínio. 
 Desejamos a to-
dos um feliz Dia do Síndi-
co no dia 30 de novembro!

Os Editores

Nossa Mensagem
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Admissão/Demissão – comunicar 
o Ministério do Trabalho até o dia 
7 do mês seguinte. Recolhimento 
do INSS até o dia 20 do mês sub-
sequente. Recolhimento do FGTS 
8,0% sobre a folha de pagamento, 
até o dia 7 do mês seguinte.
Recolhimento do PIS, 1% sobre a 
folha de pagamento até o 25° dia do 
mês seguinte, o ISS sobre o serviço 
prestado. Não havendo expediente 
bancário deve ser pago antecipada-
mente. 
Deduções:
1) R$189,59 por dependen-
te;
2) R$1.903,98 por aposen-
tadoria (apenas uma) a quem já 
completou 65 anos;
3) Pensão alimentícia;
4) Valor de contribuição 
pago no mês à Previdência Social.

20% Sobre a Folha, como parcela do 
condomínio: 2% (com aplicação do 
FAP*, cai para 1%), contribuição de 
acidente de trabalho (2% para risco 
médio e 3% para risco máximo); 
4,5% sobre a Folha, contribuição de 
terceiros (SESC, SENAI,etc);

Salário Família – Até R$877,67 = 
45,00 / Até R$1.319,18 = 31,71
(FAP*: é o FATOR ACIDENTÁRIO 
DE PREVENÇÃO, que pode variar 
de 0,5 a 2,00%, para condomínios e 
sempre 0,5).

Trabalhador assalariado  Alíquota 
(%)** 

Salário Contribuição 
Até     1.693,72                          8,0
De 1.693,73 até  2.822,90         9,0
De  2.822,91 até 5.645,80      11,00  

Atenção: Pagamento até o dia 20 
do mês subseqüente ao de com-
petência. Não havendo expediente 
bancário deve ser pago antecipada-
mente. A partir desse vencimento, 
multa de 0,33% ao dia, com limite de 
20%, juros 1% + Selic acumulada. 
Na dúvida, consulte o Núcleo de 
Orientação ao Contribuinte do INSS. 
0800780191 

** Alíquotas para determinar base de 
cálculo do IRRF: 8%, 9% e 11%

OBRIGAÇÕES GPS 

CONTRIBUIÇÃO INSS

IMPOSTO DE RENDA
Base Cálculo                                            Alíquota                          A deduzir
Até R$1.903,98                                                                                    isento
De   R$1.903,99 até  2.826,55                    7,5%                           R$142,80
De   R$2.826,56 até  3.751,05                  15,0%                           R$354,80
De   R$3.751,06 até  4.664,68                  22,5%                           R$636,13
Acima de R$4.664,68                                27,5%                           R$869,36
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CTBA     3024.1901   SJP     3398.6578

Curitiba: Av. Pres. Getúlio Vargas, 2932
Salas 104 e 105 - Água Verde

SJP: Dr. Manoel Ribeiro de Campos, 144 - Centro



sobre processos de imper-
meabilização de revesti-
mentos. Saiba um pouco 
mais sobre os três tipos 
de mantas disponíveis 
para essa finalidade: man-
tas líquidas, asfálticas e 
aluminizadas. Um pro-
jeto adequadamente di-
mensionado e executado 
pode garantir uma vida 
útil de até 20 anos da im-
permeabilização, o que 
assegura uma economia 
substancial e isso deve ser 
encarado como investi-
mento para o condomínio. 
 Desejamos a to-
dos um feliz Dia do Síndi-
co no dia 30 de novembro!

Os Editores

Demissões: 
5 coisas que o síndico precisa saber

 Uma das variadas 
atribuições do síndico de 
condomínio é a gestão dos 
funcionários que nele tra-
balham e essa, por vezes, 
pode se tornar uma questão 
delicada, sobretudo, quan-
do se há a necessidade de 
fazer uma demissão. Seja 
por insuficiência de rendi-
mento ou por contenção de 
gastos, esse não costuma 
ser um momento agradável. 
 Nesse instante, 
vários fatores devem ser 
considerados: desde a buro-
cracia demandada, passando 
pelos gastos que a rescisão 
contratual gera e, por fim, 
até a ruptura de vínculos 
organizacionais ou mesmo 
afetivos que o empregado 
cria dentro do condomínio. 
 Visando à superação 
de algumas dúvidas, esclare-
cemos a seguir alguns pontos 
sobre o tema das demissões:

• Justa causa: São con-
sideradas pela Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) 
demissões por justa os ca-
sos de quebra de confiança 
(art. 482). Exemplos: aban-
dono de emprego, insubor-
dinação, indisciplina, ofensa 
ao empregador ou a outros 
funcionários. Em qualquer 
desses casos, na hora da de-
missão, o funcionário recebe 
apenas o saldo de salário e 
as férias vencidas, acresci-
das de um terço desse valor, 
e eventuais horas extras.

• Anotações na car-
teira de trabalho: é vetado 
fazer anotações vexatórias 
ou do tipo “demitido por 
justa causa” na Carteira de 
Trabalho e Previdência So-
cial do empregado. O ato, 
ilegal, gera multa e indeni-
zação por danos morais (Art. 
29, parágrafo 4º da CLT)

• Estabilidade: Ex-
istem situações em que os 
funcionários não podem ser 
demitidos: mulheres grávi-
das, no período que se estende 
do início da gestação até o fi-
nal da licença maternidade; 
até um ano após o empregado 
que sofreu um acidente de 
trabalho retornar ao trabalho, 
e funcionários envolvidos em 
acordos com sindicatos que 
consideram determinado as-
pecto relacionado à demissão.

• Demissão discrimi-
natória: ela é considerada 
assim em algumas situa-
ções: ser portador do vírus 
HIV ou outra doença grave 
que suscite estigma ou pre-
conceito; em razão do sexo, 
origem, raça, cor, estado 
civil, situação familiar ou 
idade; por ter completado 
60 anos em idade de serviço.

• Aviso prévio: O 
aviso prévio é o tempo que 
o funcionário precisa tra-
balhar quando pede demissão 
– e que também é um direito 
dele ao ser mandado embora. 
Esse período corresponde a 
no mínimo 30 dias, e o em-
pregado receberá o paga-
mento destes dias trabalha-
dos na rescisão. Quem for 

demitido sem justa causa terá 
direito a receber mais 3 dias 
de aviso prévio para cada ano 
que completou na empresa.

A autora é colaboradora
do Jornal do Síndico
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www.sertecengenharia.com.br
comercial@sertecengenharia.com.br CREA PR 43.487

www.techniques.com.br 

3082-5898
9 9155-5010

   Funcionários Certificados em NR-35

   Análise de riscos realizada 
por engenheiro de segurança

   Equipamentos certificados; 

Seguro de vida;

    ART dos engenheiros 
responsáveis;

fatima@techniques.com.br

ü

ü

ü

ü

ü

S
REVITALIZAÇÃO DE FACHADAS

Não arrisque com empresas sem estrutura.

Escolha qualidade e principalmente segurança.

(41)



 A temática am-
biental tem ganhado cada 
vez maior visibilidade e 
gerado mais conscientiza-
ção na sociedade, uma vez 
que há o entendimento que 
o ônus pelos danos causados 
à natureza é sempre pago 
coletivamente e não ape-
nas por quem os provocou. 
 Nessa perspec-
tiva, dentro do contexto 
dos condomínios, um as-
pecto que ganha adeptos na 
busca por soluções de uma 
gestão mais eficiente do 
lixo produzido por grandes 
aglomerados habitacionais 
é a coleta seletiva. O pro-
cesso consiste em separar 
os resíduos em basicamente 
dois tipos: os recicláveis ou 
não recicláveis (rejeitos).
 A cadeia de eventos 
se inicia dentro da casa do 

morador, com a separação 
do seu próprio lixo. Para 
isso, ele deve ser orientado 
sobre como fazer essa dis-
tinção adequadamente e é 
papel do condomínio for-
necer informações básicas 
através de folhetos, mural 
de aviso ou banner virtual 
a ser enviado pela internet. 
 O material a ser des-
cartado deve ser separado 
em dois grandes grupos “lixo 
seco” e “lixo úmido”. No 
primeiro – que é o reciclável 
– vão 4 grupos menores que 
devem ser também separados 
entre si: plástico (sacolas, 
utensílios descartáveis, tubos 
de pvc, isopor); papel (em-
balagens, cadernos, revis-
tas, papelão jornais); metal 
(latas, panelas, tampas, cor-
rentes, fios) e vidro (frascos, 
garrafas, potes, perfumes, 

copos, medicamentos). 
 O lixo “úmido” in-
clui o material orgânico 
(restos de alimentos) e os 
materiais que não podem 
ser reciclados, tais como 
papel metalizado, papel car-
bono, celofane, resíduos 
de banheiro, papéis sujos 
da cozinha, adesivos, acrí-
licos, espelhos, lâmpadas. 
 O processo de coleta 
seletiva tem continuidade, 
então, com o repasse desse 
material ao condomínio. 
Para tanto, é necessário que 
o prédio disponibilize um 
PEV (Ponto de Entrega Vo-
luntária). Da mesma maneira 
que os moradores deposita-
vam seu lixo em lixeiras an-
teriormente, agora seguirão 
fazendo, não há esforço 
extra. A diferença é que os 
coletores são diferenciados.

 As lixeiras destina-
das à coleta seletiva são sina-
lizadas com diferentes cores, 
sendo que cada cor representa 
um material onde o morador 
deverá depositar o respec-
tivo resíduo já previamente 
separado desde o seu do-
micílio: AZUL: papel; VER-
MELHO: plástico; VERDE: 
vidro; AMARELO: metal; 
MARROM: resíduos orgâni-
cos; CINZA: resíduo geral 
não reciclável ou misturado.
 A partir daí passa a 
ser uma responsabilidade 
do condomínio realizar a 
manutenção dos coletores, 
o armazenamento e desti-
nação adequada do material 
coletado. E o que fazer com 
esses resíduos? Há mui-
tos condomínios no Brasil 
transformando lixo em lu-
cro! Cresce o número de 

empresas que oferecem ser-
viços de gestão de resíduos 
focadas no conceito do lixo 
zero. As possibilidades são 
a venda de materiais reci-
cláveis a cooperativas e de 
material orgânico a empre-
sas que produzem adubo.

A autora é colaboradora do

 Jornal do Síndico

Coleta seletiva: 

eficiência na destinação de resíduos
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TERNISKI
Obras Especiais Ltda

Parcelamos sua obra  - Orçamento sem compromisso
Atendemos Curitiba, Região e Litoral. 

18 ANOS DE
EXPERIÊNCIA

NO MERCADO

CREA - 89758/D-PR
* Revitalização predial.
* Lavagem com máquina de pressão regulável.
* Pintura lisa, textura e grafiato.
* Reposição e revestimentos de pastilhas.   
* Impermeabilização.
* Calafetação de janelas.
* Construção e reforma de telhados.
* Revitalização e manutenção de fachadas de pele 
de vidro que se encontra com infiltrações.

terniski@gmail.com - www. terniski.com.br 

Diretor Técnico: Ilson Terniski 
Engº.Civil Resp. Ténico: Nivaldo Mattos

(41) 3024-5240 / 9 9956-6246

empresas que oferecem ser-
viços de gestão de resíduos 
focadas no conceito do lixo 
zero. As possibilidades são 
a venda de materiais reci-
cláveis a cooperativas e de 
material orgânico a empre-
sas que produzem adubo.

A autora é colaboradora do

 Jornal do Síndico
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 A internet modi-
ficou muito as relações de 
comércio e serviços, dentre 
elas o modo como as pessoas 
alugam imóveis impulsion-
adas pelo surgimento de sites 
e aplicativos de celular que 
facilitam o encontro entre 
pessoas que desejam encon-
trar um espaço por um breve 
período e outras que estão 
a fim de disponibilizá-lo. 
 Essa é a proposta de 
plataformas famosas como o 
Air BNB, exemplo mais fa-
moso, que promove locações 
de curta temporada. Por meio 
dele é possível alugar um 
imóvel completo ou apenas 
um quarto e o problema disso 
tudo começa a aparecer quan-
do esse imóvel em questão 
é um apartamento inserido 
dentro de um condomínio, 
o qual possui suas regras. 

 Essa modalidade 
vem ganhando cada vez 
mais adeptos e, desde que 
começou, tem causado es-
tranhamento nos residenci-
ais e sido motivo até mesmo 
de alguns conflitos, pois o 
que muitos síndicos e mo-
radores descontentes ale-
gam é que o “entra e sai” 
de visitantes seria prejudi-
cial à segurança e boa con-
vivência no condomínio. 
 A polêmica, como 
era de se esperar, já chegou às 
vias judiciais e em outubro a 
4ª Turma do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) iniciou 
o julgamento que vai definir 
se um condomínio pode 
proibir a oferta de imóveis 
para aluguel por meio de 
plataformas digitais. O pro-
cesso está em curso, mas os 
entendimentos, entretanto, 

estão a favor da permissão 
à locação via Air BNB.
 O julgamento foi 
aberto no último dia 10 com 
a apresentação do voto do 
relator, ministro Luís Fe-
lipe Salomão, que entendeu 
não ser possível a limitação 
das atividades locatícias 
pelo condomínio residen-
cial porque as locações via 
plataformas digitais não es-
tariam inseridas no conceito 
de hospedagem, mas, sim, de 
locação residencial por curta 
temporada. Além disso, não 
poderiam ser enquadradas 
como atividade comercial 
passível de proibição pelo 
condomínio. O ministro tam-
bém considerou que haveria 
violação ao direito de pro-
priedade caso fosse permiti-
do que os condomínios proi-
bissem a locação temporária. 

 No voto, o relator 
lembrou que os contratos de 
curta temporada – de todo 
o imóvel ou de partes dele 
– não são uma atividade re-
cente. Na verdade, afirmou, 
a novidade diz respeito à po-
tencialização do aluguel por 
curto ou curtíssimo prazo 
por meio das plataformas 
virtuais, que está inserida 
na denominada economia 
de compartilhamento – a 
exemplo de outros sistemas 
de intermediação, como 
Booking, HomeAway e Uber. 
Segundo Salomão, o con-
domínio pode adotar medidas 
adequadas para manter regu-
larmente o seu funcionamen-
to – como o cadastramento 
de pessoas na portaria –, mas 
não pode impedir a ativi-
dade de locação pelos pro-
prietários. Na sequência, o 

julgamento foi suspenso por 
um pedido de vista do min-
istro Raul Araújo. O julga-
mento será retomado com o 
voto-vista do ministro Araú-
jo, ainda sem data definida.

A autora é colaboradora do

 Jornal do Síndico

Relator do STJ vota a favor de permanência
 de locações via Air BNB
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Revitalização em Fachadas - lavagem, 
reposição de pastilhas, pinturas especiais;

Laudos Técnicos;

Recuperação Estrutural;

Impermeabilização.

3356-1153 / 9 9994-6229 / 9 9846-0665

www. .comathosengenharia

otta.RJ----------------
Engenharia e Manutenção Predial

Há 8 anos no mercado, com mais de 500 obras realizadas 
em Curitiba, Região Metropolitana e Litoral, a Jotta.R é 
referência no segmento de restauração predial. Somos 
especializados em alpinismo industrial com destaque em:

Lavagem Predial e Fachadas

Pintura Textura e Grafiato  

Limpeza de Vidros 

Reposição de Pastilhas

Trabalhamos também com: Laudos Técnicos, Teste de Percussão, Revitalização de 
Fachada, Impermeabilização e Telhados. 

Solicite um Orçamento: 3090-0222
 

www.jottarengenharia.com.br
contato@jottarengenharia.com.br

Pagamento Facilitado

Lavação a partir de 

R$ 2,00 
o m²

Ano XVII - E
dição 202 - Agosto/16 - Curitib

a - www.jornaldosindico.com.br

UMA DAS REDES MAIS

CONSOLIDADAS DO MERCADO

AGORA É 5 ESTRELAS!

26 ANOS NO MERCADO

22 GRANDES CIDADES NO BRASIL

14 ANOS ENTRE AS MELHORES

FRANQUIAS DO BRASIL

/jornaldosindico
www.jornaldosindico.com.br

Ano XVII - E
dição 204 - O

utubro/16 - C
uritib

a - w
ww.jornaldosindico.com.br

Foto: PMC

Ano XVII - Edição 203 - Setembro/16 - Curitiba - www.jornaldosindico.com.br

Foto: PMC

Ano XVIII - Edição 205 - Novembro/16 - Curitiba - www.jornaldosindico.com.br

Anuncie!  AGORA:LIGUE

3029-9802
Resp. Técnico

CREA-PR 153.697

Desde 1996

J.C. BATISTA CONSTRUÇÕES
SOLUÇÕES PARA OBRAS EM CONDOMÍNIOS

Impermeabilização do Terraço

Impermeabilização 
de Caixa d’água

Selantes para 
junta de Dilatação

Pastilhas e
Rejuntes

Impermeabilização 
de Fachadas

Impermeabilização 
de Reservatórios 
Subterrâneos

Textura e
Grafiato

Textura 
Projetada

Pinturas
Internas

Pinturas
Externas

Pintura de
Pisos de Garagens

Tratamento de Estruturas

Pinturas de Demarcação

Juntas de Piso

Pisos/Paver e Outros

Limpeza de Fachadas

Reparos e
Reestruturação de
Fachadas

Construção e
Reforma de Telhados

Funcionários
Registrados e com
Treinamento NR35

www.jcbatistaconstrucao.com - batistaconstrucao@gmail.com

3206-2944
9 9921-1759 |    9 9921-3964

Parcelamos sua
obra em até 24x
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www.entri.com.br | 41 3517-0950

Entri | Portaria Remota que FUNCIONA!

Confie em quem abre as portas da sua casa

NÃO SEJA

COBAIA



8 JORNAL DO SÍNDICO / NOVEMBRO / 2019

www.jornaldosindico.com.br
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Impermeabilização de revestimentos: 
qual tipo de manta escolher?

 A construção de 
um prédio é como um or-
ganismo vivo. Tal qual um 
corpo humano, ele neces-
sita de consultas periódicas 
com um especialista para um 
check up, pois com o passar 
dos anos – e consequente en-
velhecimento das estruturas 
– às vezes algumas fragili-
dades vão sendo detectadas. 
 O ideal é que tão 
logo identificados sejam os 
problemas, já se providen-
ciem as soluções e em se 
tratando de infiltrações não é 
diferente. É melhor proceder 
uma manutenção preventiva 
programada no calendário 
e financeiramente calculada 
do que uma obra de reparo 
após um incidente inespe-
rado, cujas consequências 
podem ser muito mais cus-

tosas em todos os sentidos. 
 No ramo da con-
strução civil, a aplicação de 
mantas permanece como a 
principal solução adotada 
para a impermeabiliza-
ção de superfícies térreas, 
de lajes de subsolo e de 
cobertura. Elas podem ser 
basicamente de três tipos: 
mantas líquidas, asfálticas 
e aluminizadas, as quais 
serão detalhadas a seguir. 
 A líquida é desti-
nada, com frequência, para 
lajes expostas em cobe-
rturas, telhados de fibro-
cimento, áreas molháveis 
sob o piso, tais como ter-
raços, sacadas, varandas, 
banheiros e cozinhas. Esse 
tipo de manta líquida é um 
produto que proporciona 
impermeabilização à base 

de resina acrílica, formando 
sobre as superfícies onde 
é aplicada uma membrana 
impermeável e resistente ao 
sol e à chuva, evitando in-
filtrações. Ela é muito fácil 
de encontrar, sendo muito 
popular entre os especialis-
tas, devido à fácil aplicação.
 Já a manta asfáltica 
é destinada a lajes de peque-
nas dimensões, bem como 
áreas frias, como banheiros, 
lavabos, cozinhas, áreas de 
serviço, sob telhados, pisos 
de barriletes, barreira de va-
por e nos sistemas de dupla 
manta. Essa é feita a partir de 
asfaltos modificados arma-
dos com filme de polietileno, 
filme de poliéster, borracha 
butílica ou PVC plastifica-
do, dentre outros aditivos. 
 A terceira e última, 

manta aluminizada, é com 
frequência vista em lajes 
planas ou inclinadas, telha-
dos e coberturas em geral, 
e também em marquises 
e caneletas. Ela é feita de 
material que reduz os efei-
tos diretos da insolação sob 
coberturas como o calor in-
tenso, funcionando também 
como um eficaz isolante tér-
mico, pois ela reflete até 93% 
dos raios solares. Além disso, 
também é capaz de reduzir o 
ruído do impacto da chuva.
 É importante ressal-
tar que fazer um serviço de 
impermeabilização de quali-
dade é um verdadeiro inves-
timento para o condomínio, 
poupando-lhe o custo de 
novos reparos por muitos 
anos, pois sabe-se que um 
projeto adequadamente di

mensionado e executado 
pode garantir uma vida útil 
de até 20 anos da impermea- 
bilização, o que assegura 
uma economia substancial. 

A autora é colaboradora do
Jornal do Síndico
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E N G E N H A R I A
C Y M A C O 

 98753-1051 / 99653-1755 / 3206-8601(41)

www.cymaco.com.br

35 anos de experiência em manutenção predial

* Retrofit de Fachadas

* Recuperação Estrutural

* Impermeabilizações

* Pintura Predial 

* Reformas em Geral  

Ano XVII - E
dição 202 - Agosto/16 - Curitib

a - www.jornaldosindico.com.br

UMA DAS REDES MAIS

CONSOLIDADAS DO MERCADO

AGORA É 5 ESTRELAS!

26 ANOS NO MERCADO

22 GRANDES CIDADES NO BRASIL

14 ANOS ENTRE AS MELHORES

FRANQUIAS DO BRASIL

/jornaldosindico
www.jornaldosindico.com.br

Ano XVII - 
Edição 204 - O

utubro/16 - C
uritib

a - w
ww.jornaldosindico.com.br

Foto: PMC

Ano XVII - Edição 203 - Setembro/16 - Curitiba - www.jornaldosindico.com.br

Foto: PMC

Ano XVIII - Edição 205 - Novembro/16 - Curitiba - www.jornaldosindico.com.br

Anuncie!  AGORA:LIGUE

3029-9802

Existe uma forma mais eficaz 
para que sua empresa
seja VISTA!

ANUNCIE:

3029-9802

Conintra
ENGENHARIA LTDA.

OBRAS, RECUPERAÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÕES

www.conintra.com.br - conintra@gmail.com

41 - 3264-1498 / 9 9198-5882

RECUPERAÇÃO DE FACHADAS

IMPERMEABILIZAÇÃO

OBRAS EM GERAL

RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

Lavagem, Pinturas, Reboco, Pastilhas;

Lajes, Caixas d´água;

Hidráulica,  Troca de Prumadas;

Reformas;

Laudos Técnicos.

26 anos de atuação
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Bons motivos para investir em energia
 fotovoltaica no condomínio

 A energia fotovol-
taica – a popular energia so-
lar – vem ganhando cada vez 
mais espaço nos condomínios 
brasileiros.  Segundo dados 
da Associação Brasileira de 
Energia Solar Fotovoltaica 
(Absolar) 75% dos proje-
tos desenvolvidos no Brasil 
são para áreas residenciais. 
Além de ser uma energia 
limpa e focada na sustentabi-
lidade, os projetos chamam a 
atenção por suprirem quase 
a totalidade do consumo de 
energia do condomínio. E os 
benefícios não param por aí. 
 Segundo a espe-
cialista Krystiane Bergamo, 
Mestre em Governança e 
Sustentabilidade, “a energia 
excedente, gerada e injetada 

na rede da concessionária, 
rende créditos energéticos 
que podem ser compensa-
dos, ou seja, utilizados, em 
até 60 meses”. “Quando 
bem dimensionado, um pro-
jeto pode trazer uma eco-
nomia de até 90% em en-
ergia para o condomínio, 
reduzindo a escalada da 
conta de luz que varia muito 
com a presença de bandei-
ras de consumo”, explica.
 Nos últimos seis 
anos o número de sistemas de 
energia solar em funciona-
mento saltou de 8,7 mil para 
111 mil no Brasil. No Paraná 
os números também cresce-
ram. Já são quase 3 mil, 
fazendo do estado o sexto 
no ranking nacional. “Em 
Curitiba, apesar do tempo 

nublado, o índice de radia-
ção é excelente e faz com 
que tenhamos 39% mais 
capacidade de geração de 
energia limpa do que a Ale-
manha”, argumenta a pes-
quisadora que vive na região.

Praticidade

 A praticidade tam-
bém faz dos projetos um 
caso a parte. É que não se 
trata de uma obra comum que 
exige quebra-quebra e meses 
de trabalho. Uma instala-
ção média demanda apenas 
alguns dias de trabalho e a 
produção de energia depende 
do tamanho da área para a ins- 
talação dos painéis e do ín-
dice de radiação das cidades. 
 A conversão é feita 

por um inversor para o for-
mato desejado, sem necessi-
dade de alteração das instala-
ções. Caso o condomínio não 
utilize toda a energia produ-
zida, o excedente é injetado 
na rede e rende créditos. 
“Os preços mais em conta 
e o tempo de retorno de in-

vestimento reduzido são 
as principais vantagens do 
sistema que a cada dia con-
quista novos endereços em 
edifícios, condomínios hori-
zontais, indústrias e templos 
religiosos”, relata Krystiane.
A autora é colaboradora do

Jornal do Síndico
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Quadras Esportivas

www.engepisos.com.br - vendas@engepisos.com.br
R. Brasílio Itibere, 1867 

3333-0349 | 9.8402-3153 | 9.8402-3164 | 9.8402-3169

Reforma - Construção - Manutenção
Pisos Esportivos - Equipamentos Esportivos

Iluminação - Alambrado - Redes
Grama Sintética - Pisos Emborrachados

Lixamento Deck
Pintura e Demarcação de Garagem

www.gruporuggi.com.br
maurilei@gruporuggi.com.br

Maurilei�Ruggi
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stv.com.br              stvseguranca              stvsegurança              stvsegurança

PORTARIA REMOTA. AGREGUE TECNOLOGIA AO SEU CONDOMÍNIO.

Segurança
Tecnologia
Vigilância

(41) 99247-8702(41) 3151-1055R. João Negrão, 2680 - Curitiba

Além disso, a STV também oferece soluções no segmento de facilities, com serviços de: 
zeladoria, limpeza, jardinagem e manutenção predial.

• Aplicativo:  tenha o controle na palma da sua mão e tenha muito mais autonomia para fazer a gestão do condomínio. 
•  Central  de monitoramento 24h: atende exclusivamente as demandas da Portaria Remota, com uma equipe 
especializada para atender as solicitações do condomínio.
• Pronto Atendimento 24h: em situação de emergência, nossa equipe irá ao local para fazer a verificação, além de 
executar rondas preventivas.

Fique Sabendo

A importância de um projeto de segurança
personalizado para condomínios

 Ao realizar a busca 
no mercado por uma em-
presa de segurança para o 
condomínio, é importante 
avaliar o leque de serviços 
oferecidos pela mesma.
 Quando se opta por 
uma empresa que trabalha 
apenas com um tipo de ser-
viço específico, seja para 
portaria presencial ou por-
taria remota, o diagnóstico 
pode ficar mais limitado 
e existe o risco de aquela 
solução não ser a mais 
adequada para suprir as neces-
sidades de proteção do local. 
 A dica é sempre dar 
preferência a empresas que 
ofereçam soluções comple-
tas e personalizáveis para 
que seja elaborado um pro-

jeto de segurança de acordo 
com a real necessidade de 
segurança do condomínio.
 Um bom projeto de 
segurança começa com uma 
análise de riscos e diagnósti-
co. Esta é a fase inicial em 
que, junto ao cliente, o con-
sultor especializado em se-
gurança identifica e faz a ve-
rificação dos pontos críticos, 
ameaças e vulnerabilidades 
que possam causar danos ao 
condomínio e aos moradores.
 É importante ouvir 
o cliente e, com ele, montar 
uma estratégia de segurança 
para que seja criado um pro-
jeto de segurança que busque 
ajudar a reduzir ou eliminar 
todos os riscos apontados.
 Indivíduos com más 
intenções muitas vezes pos-

suem métodos para acessar 
locais que fogem do padrão. 
Por isso, é importante fazer 
uma análise minuciosa do lo-
cal, mapeando itens e infor-
mações consideradas impor-
tantes na criação do projeto. 
 Faz parte do mapea-
mento a análise da infraestru-
tura, localização do imóvel, 
rotinas de entrada e saída 
dos moradores, sistemas de 
segurança instalados ante-
riormente, possibilidades 
de sabotagem, invasão, 
furto, roubos e outros. 
 Elaborar um projeto 
de segurança significa con-
tribuir para a solução de um 
problema, transformando 
ideias em ações planejadas e 
executadas de acordo com os 
requisitos preestabelecidos.

 

 Por isso, na hora 
de contratar uma empresa 
para cuidar da segurança 
do condomínio, procure 
dar preferência para uma 

prestadora de serviços 
que trabalhe com projetos 
de segurança personaliza-
dos, sempre voltados para 
o melhor custo-benefício.
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MANUTENÇÃO PREDIAL COMPLETA

Farid A. Gebrim Neto

CREA 95.549/D

3023-3999

www.afgconstrutora.com.br

@afgcuritiba

- Impermeabilização de Caixas de Água e Áreas Externas 

- Pintura Interna, Textura, Grafiato, Outros

- Serviços Elétricos, Gás e Redes de Incêndio

- Telhados em Madeira ou Metálico

- Obras Civis em Geral

- Laudos e Vistorias Técnicas

Obras especiais,
para clientes especiais!

Obras especiais,
para clientes especiais!

Construção * Reforma
Modernização * Manutenção

33 anos de experiência no mercado!33 anos de experiência no mercado!

3353-7290 | 3121-0783
www.construmg.com.br

Rua Leôncio Correa, 101 - Água Verde - Curitiba/PR

JARDINAGEM

MANUTENÇÃO PREDIAL

DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’ ÁGUA

EXTINTORES

* Recarga de extintor

GARAGENS E COBERTURAS

DE AINEZM E T A L

Garagens a partir deR$1.000,00

- Toldos
- Grades
- Portões
- Estruturas

9.9941-6462
Orçamento sem compromisso

dezainemetal@gmail.com

MANUTENÇÃO PREDIAL

www.obracertaservicos.com.br

41 99683-7179
41 98418-1004

Obras e Reformas

Lavagem e Pintura Predial

Textura e Grafiato

Hidráulica e Elétrica

Projetos e Aprovações junto ao CREA e PMC

Laudos Técnicos, Perícias e Avaliações

Impermeabilizações de Lajes e Caixas D’Água

Terceirização de Mão de Obra

CREA 26.450-D/PRCREA 26.450-D/PR

9.8418-1004 | 9.9683-7179

@jscuritiba

Curtanossafanpage

COLETA DE RECICLADOS

A Ecorecicle efetua coleta de lixo reciclável em 
condomínios com data programada.

Sem custo para o condomínio ou empresa

3287-5215 / 9881-7713
LIGUE E AGENDE UMA VISITA!
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MGBRASIL@MGBRASILPINTURAS.COM.BR
WWW.MGBRASILPINTURAS.COM.BR

PINTURA E LAVAGEM PREDIAL
ÁREA COMUM / GRADIL

PINTURA EPÓXI / GARAGENS
QUADRA POLIESPORTIVA

Condições especiais de pagamento para condomínios

ESPECIALIZADA EM PINTURAS

ESPECIALIZADA EM PINTURAS

41 - 3557-5658 |    41 - 98523-4153

UNIFORMES PROFISSIONAIS

www.lojadoguardapo.com.br

Especializada em uniformes
para condomínio.

Temos uniformes a 
pronta entrega.

/lojadoguardapo

(41) 3342.9750 - Batel/Curiba

MANUTENÇÃO PREDIAL PINTURAS

Projetos - Execuções - Reformas
Recuperação Estrutural

Manutenção Elétrica e Hidráulica
Saneamento - Lavagem - Pintura 

CREA 173103/D

98711-3120 | 3286-0314

Carlos A. Z. Leitoles

rbengenhariactba@gmail.com

* SÍNDICO PROFISSINAL

* SEGURO CONDOMINIAL

NEXT SOLUÇÕES INTELIGENTES EM 

(41) 9.9719-9919
nextsolucoesi9@gmail.com

BENFEITORIA PREDIAL E ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS  

* PINTURAS E TEXTURAS PROJETADAS EM ALVENARIA

* CONSÓRCIO DE REFORMA E OBRAS

TOLDOS E COBERTURAS

TOLDOS

Cobertura em Policarbonato
Toldo em Lona e Policarbonato
Cortina Retrátil e com Catraca - Reformas

(41) 9.8467-3359 | 3621-4177
www.agraunatoldos.com.br

TEXTURA E GRAFIATO

- Grafiato
- Texturas
- Massa Corrida PVA
- Massa Corrida Acrílica
- Tintas
- Textura Projetada

3347-3216
9.9799-3877

Grafiato e Textura

a parr de  kgR$1,29

Massa Corrida PVA

a parr de  kgR$0,89

www.pafiman.com.br

PORTÕES

Jseg Portões 
- Manutenção/Instalação
- Motor
- Automação de portão
- Cerca elétrica  - Alarmes 
- Câmeras de segurança
- Controle de acesso

3282-1028 
9.9754-7821

Segurança da sua
família em 1º lugar!

Assistência
24hrs

PORTA CORTA FOGO

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA

Evolution Pinturas
Pintura - Textura - Grafiato

Hidráulica

Instalação e reparo em:

Piso cerâmico e laminado 

Porcelanato e Azulejo

Trabalhos em altura 

(41) 9.9636-2482 | 9.9205-1275

evolution.pinturasgerais@gmail.com

PÁRA RAIOS

SUN EXPERTS ENGENHARIA

✓ Inspeção periódica obrigatória (NBR-5419) e laudo técnico de
conformidade de para-raios (SPDA - Sistema de proteção
contra descargas atmosféricas) com emissão de ART/CREA.
Adequação de para-raios.

✓ Projeto e montagem de geradores solares
para redução da conta de luz do condomínio.

(41)99205-0605 WWW.SUNEXPERTS.COM.BR

O BRAISL É O PAÍS 
COM MAIOR 

INCIDÊNCIA DE RAIOS 
NO MUNDO! 

PINTURAS

PORTARIA E LIMPEZA

Serralheria
              

Metal Forte

Estruturas Metálicas - Corrimão
Calhas - Escadas

Reformas de Grade em Geral
Assistência Técnica 

e Conserto de Portões

9 9970-8045 / 3699-7164

serralheriametalforte16@gmail.com.br

SERRALHERIA MÓVEL

ATENDIMENTO 24hrs

SERRALHERIA

SOLUÇÕES EM ESTRUTURAS - AÇO E CONCRETO

ROLSZEVSKI ENGENHARIA CIVIL
COOPROENG 

Projetos, Cálculos, Dimensionamento de Estruturas de Aço Integrado com Concreto Armado
Projetos, Cálculos, Dimensionamento de Reforços Estruturais em Aço em Estruturas de Concreto

Supervisão e Responsabilidade Técnica Montagens Obras Metálicas,
Supervisão e Responsabilidade Técnica de Execução Obras Civis,

Obtenção de Alvará  de Obra para Projetos Arquitetônicos em Andamento,
(Laudos, Vistorias, Levantamento Cadastral) de Estruturas Existentes

Engenheiro Civil ROGÉRIO OLSZEVSKI
Engenheiro  Civil  FERNANDO MEN

engenheirorogerio@yahoo.com.br (041) 99184-4728 / 99842-8028

NOSSO DESAFIO É DAR ESTRUTURA AS ESTRUTURAS DE AÇO
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 Restaurações de fachada - Telhados
    Impermeabilizações

 Manutenções em geral - Reformas

3015-7300 / 9 9195-1173
www.wcaengenharia.com.br

atendimento2@wcaconstrucoes.com.br

APLICADORES
ESPECIALIZADOS

ATÉ 20 ANOS DE
DURABILIDADE

CONDIÇÕES
ESPECIAIS

PROTEJA SEU CONDOMÍNIO
CONTRA UMIDADE E INFILTRAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO 
DE CONDOMÍNIO É COM 
BORRACHA LÍQUIDA


