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Um novo ano se inicia e é tempo de 
nos reabastecermo-nos de energia para 
reiniciar a jornada. Para uns, nada 
muda em janeiro, é a continuação de 
um trabalho que vem de longe. Para 
outros, o mês marca o início não 
apenas do ano, mas de uma gestão à 
frente do seu condomínio. Seja como 
for, agora é a hora de estabelecer as 
rotas a serem seguidas nos próximos 
doze meses.

 Dentre tantos temas, o Jornal do 
S índico escolheu in ic iar  o ano 
chamando a atenção do leitor para uma 
pauta de saúde pública. Em um 
primeiro instante, pode-se questionar a 
relevância do assunto para um veículo 
de comunicação voltado para síndicos. 
Nós respondemos: enquanto líderes de 
uma comunidade - ainda que pequena 
- essas pessoas podem colaborar com a 
conscientização dos moradores acerca 
do tema. 

 O Brasil adentra 2015 com um alerta 
para uma doença viral ainda pouco 
c o n h e c i d a  p o r  a q u i :  a  f e b r e 
Chikungunya. Trata-se de mais uma 
moléstia transmitida pelo mosquito 
Aedes  aegypt i ,  que é  também 
responsável por disseminar a Dengue e 
a Febre Amarela. 

 O verão costuma ser a temporada 
escolhida pelo Governo para se 
intensificarem as campanhas de 
combate ao mosquito e dessa vez, além 

da Dengue, há preocupação em se 
evitar a Chikungunya, virose com 
sintomas muito semelhantes à Dengue. 
O combate ao mosquito se dá de 
formas já bastante conhecidas, mas 
que nem sempre são colocadas em 
prática pela população. 

 O síndico pode ajudar e muito ao se 
comprometer com essa causa. Em 
primeiro lugar, assegurando que as 
medidas preventivas sejam tomadas 
nas áreas comuns do condomínio (não 
acumular água em vasos de plantas, 
calhas, poças, garrafas; manter caixas 
d'água sempre fechadas, conservar o 
lixo de modo a evitar acúmulo de água 
parada, etc). 

 Outra forma de se contribuir para o 
controle de uma possível epidemia é 
levar informação aos condôminos. Para 
i sso o s índico pode usar  seus 
tradicionais canais de comunicação: 
carta-circular, email, mencionar a 
campanha em assembleia ou afixar 
cartazes informativos em locais 
visíveis). É importante que cada 
morador se conscientize de sua 
responsabilidade, pois sua negligência 
pode prejudicar outras pessoas.

 Mais que um administrador, o 
síndico pode exercer um papel de 
agente transformador de condutas e 
promotor de cidadania. O Jornal do 
Síndico apoia esta ideia. Feliz 2015! 

Administrando o seu bem estar!
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ADMINISTRAÇÃO

Para ser validada, eleição de síndico deve seguir trâmites legais

(Redação com TJMS)

BEM ESTAR

Doenças de verão: como evitá-las?

(Redação com Assessoria do Hospital EV)

Enquanto alguns condomínios lidam com a 
vacância do cargo de síndico por falta de 
interessados, outros enfrentam verdadeiras 
guerras eleitorais disputadas por candidatos 
que desejam assumir o posto. Em quaisquer das 
situações é importante lembrar que o processo 
de eleição de um novo síndico deve obedecer às 
normas previamente estabelecidas na 
Convenção do condomínio e, mais amplamente, 
à legislação brasileira.

 O descumprimento dos trâmites e 
procedimentos legais requeridos para o evento, 
pode acarretar a não validação da eleição. Sem 
isso, compreende-se que o novo “síndico” não 
possui legitimidade para administrar o 
condomínio, um patrimônio coletivo. Todo o 
processo eleitoral deve obedecer a um 
cronograma que se inicia com a convocação 
pública de candidatos e se consuma na 
validação dos votos. 

 Não raro, eleições em condomínio 
tornam-se questões a serem resolvidas nos 
tribunais. Seja por desconhecimento das regras 
ou má fé, votações são invalidadas pela Justiça. 

Foi o que ocorreu com o condomínio P. R. A. E. C, 
em Campo Grande (MS), no ano passado. A 
eleição de síndico e demais membros foi 
suspensa, após duas decisões do poder 
judiciário que entenderam que o processo 
eleitoral não respeitou a convenção do 
condomínio. 

Alguns moradores entraram com uma Ação 
Declaratória c/c Obrigação de Fazer, de modo a 
obstar a validade da eleição da diretoria do 
condomínio para o biênio 2014/2016 e a posse 
dos eleitos. A irregularidade se deu quando 
cinco condôminos votaram representando 
diversos outros por procuração, mas assinaram 
a lista de presença apenas uma vez. Contudo, o 
estatuto do condomínio não previa esta 
hipótese. 

Os representantes da antiga administração, 
que teriam vencido por uma diferença de cinco 
votos, alegaram em agravo de instrumento 
contra a liminar de primeiro grau que “não 
houve qualquer manifestação de irregularidade 
durante todo o processo de votação, levando-se 
em conta que processo foi acompanhado por 

dois fiscais e advogados de ambas as chapas. 
Passados quinze dias das eleições é que a chapa 
perdedora, através de seus membros, pleiteiam 
a anulação da eleição, sem que, oportunamente 
não houve qualquer manifestação”.

Os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça, ao analisarem o agravo de 
instrumento impetrado pela chapa da antiga 
administração do condomínio, mantiveram a 
decisão de primeiro grau, por estarem 
cumpridos os requisitos da antecipação de 
tutela.

Para o Relator do recurso, Des. Divoncir 
Schreiner Maran, a eleição não foi válida por não 
haver previsão de votos por representação no 
estatuto do Condomínio. Para o magistrado “a 
convenção do condomínio não admite que na 
eleição da diretoria haja votos por procuração e 
os termos da convenção, como enuncia o artigo 
1.333 do Código Civil, são obrigatórios a todos 
os condôminos”.

O verão característico de algumas regiões 
do país caracterizado pelas altas temperaturas e 
incidência de chuvas é a temporada perfeita 
para a disseminação em grande escala de 
algumas doenças típicas. Micoses, hepatite, 
conjuntivite, gastroenterite, dengue são as mais 
comuns. O aumento no registro desses casos se 
deve justamente pelo fato de algumas práticas 
como tomar banho de piscina e comer alimentos 
fora de casa são mais comuns nessa época.

A infectologista do Complexo Hospitalar 
Edmundo Vasconcelos localizado em São Paulo, 
Graziella Hanna Pereira, chama a atenção para 
outra ocorrência bastante comum e que deve ser 
motivo de alerta principalmente entre crianças e 
idosos: “mas não podemos nos esquecer dos 
casos de desidratação, que são muitos nesse 
período”.

Segundo a especialista, a umidade elevada 
e o calor excessivo são responsáveis pela onda 
de determinados tipos de bactérias, fungos e 
vírus. “Com isso, frutas, derivados de leite, água 
e outros produtos mais perecíveis acabam 
sendo afetados”, alerta. Há ainda o acúmulo de 
águas das chuvas, que favorecem a epidemia de 
dengue em determinadas regiões do Brasil. A 
doença é transmitida pela picada do mosquito 
do Aedes aegypti. 

“Após esse contato com o inseto, em geral, 
as pessoas acabam tendo dores no corpo, 
calafrios, febre e até sangramento.” Já a ingestão 
de alimentos contaminados pode causar diarreia 
e fraqueza, motivados pela perda de líquido no 
corpo. “Em ambos os casos, as pessoas devem 
p rocu ra r  um  espec ia l i s t a  po rque  há 
medicamentos específicos para cada situação.”

Confira dez dicas da médica para se 
prevenir de doenças no verão:

 • Lave bem frutas, verduras e legumes 
antes de ingeri-los. Em alguns casos, não 
hesite em fervê-los;

 • Armazene em temperatura adequada 
queijos, maioneses, leite e outros 
produtos que contenham leite na 
fórmula;

 • Evite deixar alimentos perecíveis por 
muito tempo em temperatura ambiente;

 • Procure usar gelo e tomar água de 
procedência reconhecida;

 • Use protetor solar para o corpo e para a 
boca;

 • Evite permanecer com roupas molhadas 
ou úmidas por longos períodos;

 • Seque bem o corpo após tomar banho, 
principalmente o espaço entre os dedos e 
os ouvidos;

 • Não acumule água de chuva em vasos, 
pneus e garrafas vazias, entre outros 
recipientes. Lembre-se de que o mosquito 
da dengue se reproduz em água parada;

 • Tome bastante água, no mínimo dois 
litros diários;

 • Use calçados e loções repelentes para 
caminhar ou permanecer em áreas com 
insetos que possam transmitir doenças.
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Muito popular na arquitetura residencial há 
décadas, as pastilhas ainda constituem a opção 
mais procurada para cobrir a fachada de edifícios. 
Os revestimentos cerâmicos são muito procurados 
devido a sua longa durabilidade e pouca 
manutenção, em comparação a outras soluções, 
como pinturas ou argamassas decorativas. Mas 
fique alerta, apesar de resistente, o pastilhamento 
também requer cuidados periódicos para 
preservar seus atributos. 

O arquiteto Ítalo Fernandes explica que por 
ser um grande mercado, as empresas criaram 
l inhas  específ icas  para  fachadas,  com 
características técnicas adequadas ao processo de 
assentamento. A cartela de cores também ganhou 
diversidade, variando dos tons neutros a cores 
primárias – vermelho, amarelo e azul – até placas 
com variações de tom sobre tom. 

“As dimensões também são diversas. 
Dependendo do fabricante, as placas variam de 
formato 10x10 cm, até 5x5 cm e 7,5x7,5 cm. As 
peças vêm em conjunto para formar uma malha 
maior de 30x30 cm, mais fácil de manusear na 
aplicação. As tendências para novos edifícios é 
utilizar cores em tom marrom, marfim, bege e 
branco, visto que representam as mesmas 

nuances das pedras naturais, propondo elegância 
e sofisticação. Outras variantes são os tons de 
verde e azul. A dica é se apropriar do tom sobre 
tom”, orienta Fernandes, sócio do escritório FND 
Arquitetos.

As fachadas revestidas com placas 
cerâmicas devem estar sempre em dia com a 
manutenção, seja no processo de limpeza ou na 
detecção de algum eventual problema. Segundo 
os fabricantes, devem ser limpas a cada cinco anos 
aproximadamente, com produtos neutros e 
sempre por uma equipe especializada. 

O arquiteto ressalta que as manutenções 
são fundamentais para preservar as características 

originais do revestimento. “Vale lembrar que os 
edifícios estão submetidos a contextos urbanos 
onde a dilatação térmica, umidade, ação dos 
ventos e vibrações advindas do trânsito ou obras 
próximas  são  fatores  que  agridem os 
revestimentos cerâmicos”, alerta. 

O cuidado na instalação também é 
determinante na vida útil do produto, explica Ítalo. 
“Fatores como qualidade de mão de obra e do 
material especificado fazem surgir problemas, 
como o caso do descolamento das placas e a 
existência de fungos nos rejuntes, que prejudicam 
a estética geral do edifício. É comum perceber de 
longe a diferença de cor entre os rejuntes, o que 
dá ao condomínio um aspecto descuidado. Isso 
ocorre por conta da incidência de umidade”. A 
dica é escolher rejuntes impermeáveis e placas 
cerâmicas específicas para fachadas. 

As causas de deslocamento podem ser 
variáveis, mas estão relacionadas ao processo de 
preparação da parede suporte, aplicação e 
manuseio inadequado da argamassa colante, ou 
até a especificação errada do material cerâmico 
(as placas devem ter índice de absorção inferior a 
6%, ter resistência a umidade e aos raios 
ultravioletas). 

MANUTENÇÃO (Redação com TJGO)

Revestimento em pastilhas necessita de cuidados regulares
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Em vigor desde o ano passado, a NBR 
16.280 é uma norma publicada pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que 
determina diretrizes acerca da execução de 
reformas em edificações, nas áreas privativas e 
comuns. O objetivo da regra é garantir que o 
síndico seja previamente comunicado acerca da 
intervenção e assim proporcionar maior 
segurança às obras no condomínio, afinal, se 
algo transcorre fora do previsto pode 
comprometer toda a estrutura do prédio.

Uma das condições exigidas para 
proceder com uma ação interventora é o 
acompanhamento  de  um pro f i ss iona l 
qualificado para tal. Além das reformas 
estruturais que modificam o traçado das 
paredes, isso se aplica também às instalações 
elétricas e de equipamentos como sistema de ar 
condicionado ou aquecimento. É interessante 
que o condomínio consulte um especialista que 
oriente as normas básicas para serem adotadas 
no edifício e impeça que os condôminos façam 
instalações aleatoriamente.

O engenheiro Arnaldo Parra, presidente 
do Departamento Nacional de Instalação e 
Manutenção da Abrava (Associação Brasileira 
de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e 

Aquecimento) ressalta a importância da 
assessoria especializada: “considero que, para 
um condomínio, o ideal é que seja contratado de 
antemão, um engenheiro especialista em ar 
condicionado e segurança, para que este possa 
avaliar todas as condições tanto elétricas, 
estruturais, arquitetônicas e apresentar tanto os 
laudos necessários, como um anteprojeto que 
deverá nortear as instalações em geral, evitando 
muita diversidade entre as unidades e 
uniformizando os aspectos estéticos externos”.

Para a execução do projeto, Parra orienta a 
busca por uma empresa regularmente 
estabelecida, com especialistas, e com um 
Responsável Técnico. “O síndico deve investigar 
referências com outros clientes, amigos, 
indicações. Isso é sempre melhor do que 
escolher aleatoriamente. Se não tiver nenhuma 
indicação, recomendamos buscar referências 
nas entidades de classe da região ou sindicatos 
da área”, opina o engenheiro.

A participação de um profissional é 
fundamental para avaliar minuciosamente 
aspectos relacionados à energia elétrica que 
chega aos apartamentos, a capacidade dos 
quadros elétricos tanto do apartamento quanto 
dos quadros de distribuição de entrada, bem 

como o estado de manutenção desses quadros, 
de disjuntores, cabos, conectores, dentre outros 
dispositivos. O especialista também está apto a 
sugerir a escolha da capacidade e o modelo 
adequado de ar condicionado ou aquecedor, de 
acordo com a situação do prédio.

O engenheiro Arnaldo Parra destaca 
outros pontos a serem observados pelo síndico e 
condôminos: “deve-se exigir contratualmente 
que sejam executados os itens instalação de 
drenagem, limpeza do sistema, desidratação 
dos circuitos por forte vácuo e garantias dos 
serviços. Nunca aceitar instalações onde a 
drenagem de água seja despejada nos 
exteriores do prédio, pois isso ocasiona 
desconforto para os demais moradores”, pontua 
o membro da Abrava.

“Também devem se r  ve r i f i cadas 
atentamente as condições de garantia tanto do 
fabricante, quanto dos serviços ofertados, bem 
como se a mão de obra contratada é habilitada e 
credenciada para executar os serviços 
propostos. Se forem instalados vários sistemas 
no mesmo prédio, sugiro a contratação de um 
Consultor autônomo, para que este possa 
fiscalizar as obras e avaliar as condições acima 
propostas”, conclui o engenheiro.

Instalação de climatizadores requer assessoria especializada

ESPECIAL

Tapetes especiais para época de chuvas

www.bomtapetes.com.br
E-mail: fcm@bomtapetes.com.br

(Redação com TJGO)
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Gestão de despesas modernizada nos condomínios
Quem acompanha sempre o Jornal do Síndico 

sabe que além do conteúdo mensal que 
escrevemos para os síndicos de todo Brasil, 
buscamos à todo momento novas parcerias e 
soluções para melhorar a rotina de administração 
dos condomínios espalhados pelo país.

No mês de novembro do último ano, em uma 
associação inovadora nesse mercado, formamos 
parceria com a Paymentez, empresa que está 
entre as líderes em serviços financeiros e de 
pagamentos em diversos países da América 
Latina. A Paymentez atende clientes em todo o 
mundo com soluções para mercados como os de 
entretenimento esportivo e musical, táxis, jogos 
online, comunicação, e-commerce, entre outros. 
Agora com o lançamento do Be.Unique - Jornal do 
síndico, o plano é melhorar a vida de milhares de 
síndicos na administração financeira de 
condomínios pelo Brasil.

Controle, pagamentos e planejamento

O Be.Unique Jornal do Síndico é um pacote 
com soluções para melhorar o controle e 
planejamento dos recursos financeiros de 
condomínios que alia a versatilidade do cartão 
pré-pago MasterCard Be.Unique e a plataforma de 
controle financeiro com nome equivalente, a 
Conta Online Be.Unique.

Cartão aceito em todo o mundo

O MasterCard Be.Unique pode ser utilizado 
para realizar pagamentos em toda a rede 
MasterCard, seja em estabelecimentos físicos ou 
pela internet. Por ser internacional, facilita inclusive 

a compra de itens fora do país. A necessidade já é 
comum há alguns anos para, por exemplo, 
condomínios que fazem a manutenção máquinas e 
itens de decoração importados do exterior.

É possível também solicitar cartões adicionais 
para mais membros da equipe de colaboradores e 
assim possibilitar que façam pagamentos em 
nome do condomínio quando necessário. Na 
prática é a versão moderna da clássica caixinha. Aí 
apresenta-se também a segurança de não precisar 
que um funcionário transporte valores em espécie.

O cartão por ser pré-pago, não oferece risco 
de surpresas com um fatura mensal e cobrança de 
juros. O limite para gastos é o saldo depositado e 
para recarregá-lo basta acessar a conta online e 
adicionar um novo valor pagando por boleto 
bancário ou débito online nos principais bancos 
do país.

Gestão mais moderna

A conta online pode ser acessada por 
qualquer computador, tablet ou smarphone 
conectado à internet. Nela há um painel completo 
com diversos recursos como: consulta de saldo, 
verificação do extrato de transações, classifição 
das despesas por diferentes categorias, análise de 
gráficos que mostram onde aconteceram as 
principais despesas, solicitação de 2ª via ou cartão 
adicional, solicitação de recargas, entre outros.

Produto já faz sucesso entre síndicos

A novidade já conta com a aprovação de 
síndicos em diferentes estados do país. Com 

multifuncionalidade comprovada, o Be.Unique 
Jornal do Síndico vem facilitando tarefas de 
administradores  tanto de condomínios 
residenciais quanto comerciais.

"Posso dizer que consegui reduzir para mais 
da metade o trabalho que tenho para cuidar dos 
recursos financeiros do condomínio. A plataforma 
é bem simples de se utilizar e de forma fácil tenho 
lá todo o controle de despesas listado. Faço a 
prestação de contas mensais simplesmente 
publicando o extrato no fim de cada ciclo e 
imprimo uma cópia para deixar nos murais", relata 
o síndico Alexandre Muniz.

Até mesmo em condomínios que não faziam 
uso das novidades da internet, a parceria 
conquistou fão. "O nosso condomínio tem poucos 
condôminos e não temos uma arrecadação tão 
expressiva para contratar todo tipo de serviço, 
porém como o Be.Unique tem um custo que 
representa muito pouco no nosso orçamento, 
decidi testar", afirmou o síndico de Curitiba (PR), 
Gustavo Tavares, que ainda contou que está 
deixando a caixinha de dinheiro de lado. "Acho que 
usamos apenas uma vez mês passado em uma loja 
que estava trocando a máquina de cartão".

Como pedir

Para solicitar o Be.Unique Jornal do Síndico é 
n e c e s s á r i o  a c e s s a r  o  s i t e 
https://beunique.paymentez.com/jornaldosindico 
e fazer um rápido cadastro. A taxa de criação da 
conta é R$14,90 e a mensalidade de manutenção 
apenas R$5,00 por mês.
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SEU CONDOMÍNIO (Redação com TJGO)

Salão de jogos: lazer para jovens e adultos

Janeiro é mês de férias e a movimentação de 
crianças tende a ser mais intensa nas áreas 
comuns do prédio. Mas é válido lembrar que os 
jovens e adultos também merecem um momento 
de relaxamento e apreciam ter um espaço para 
lazer. Presente em muitos condomínios, o salão 
de jogos costuma ser popular entre moradores.

O objetivo deste espaço é criar um ambiente 
aconchegante, propício para reunir os amigos em 
momentos de descontração. A área de 
convivência pode servir inclusive para integrar e 
proporcionar maior aproximação entre vizinhos. 
Para os condomínios que ainda não possuem um 
salão de jogos, o primeiro passo é levar essa 
proposta à Assembleia de moradores e ver se é 
do interesse da maioria.

Todos de acordo, o segundo passo é 
estabelecer um investimento. Quanto o 

condomínio está disposto a gastar com a 
montagem do espaço (ou renovação, no caso dos 
que já possuem)? O orçamento deve incluir 
despesas com iluminação (de preferência as mais 
econômicas) e climatização, que pode ser com ar 
condicionado ou ventiladores. Além disso, é 
claro, deve-se separar uma parte dos recursos 
para aquisição dos equipamentos lúdicos.

Como forma de democratizar a escolha, o 
ideal é realizar uma enquete com os condôminos 
para decidir quais jogos serão disponibilizados. 
Essa pesquisa pode ser realizada por email, por 
exemplo, com cada morador enviando seu voto. 
Para coordenar a enquete, a pesquisa de preços e 
finalmente a instalação do salão de jogos, é 
interessante montar uma comissão responsável 
pelas tarefas.

Existe uma enorme gama de brinquedos e 

equipamentos que serve ao mercado de 
condomínios e os preços são igualmente 
variados. Então a principal regra é pesquisar 
bastante com diversos fornecedores antes de 
fechar a compra. Confira abaixo uma lista de 
sugestões de produtos que podem incrementar o 
seu salão de jogos e o preço médio com que são 
encontrados no comércio:

ESTABELECENDO REGRAS

Após a montagem do salão de jogos, é 
fundamental criar o regulamento para uso do 
espaço. Essas regras devem ser votadas em 
Assembleia, registradas em ata e anexadas ao 
regimento interno do edifício e devem versar 
principalmente sobre a conservação dos 
equipamentos e ressarcimento no caso de 
possíveis prejuízos. Depois de aprovadas, as 
normas devem ser obedecidas e fiscalizadas. Em 
caso de infração, o condômino pode ser 
advertido, multado ou até mesmo banido do uso 
do salão por um prazo. 

•Jogo de Dardos:
•Mesa de pingue-pongue:
•Mesa de xadrez:
•Mesa para carteado:
•Pebolim:
•Mesa de Aero Hockey:
•Vídeo Game:
•Mesa de sinuca:

R$    300,00
R$    450,00
R$    500,00
R$    700,00
R$    900,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.600,00
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Tudo para o seu condomínio

Implantação condominial
Material de limpeza e piscinas 


