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No último dia 19 de março no Paisano 
Restaurante aconteceu a cerimônia de 
premiação do nosso suplemento. 21 empresas 
e 08 síndicos compareceram à festa além de 
convidados. Foi transmitida ao vivo no canal do 
YouTube do Conviver Condomínios. Acompanhe 
a cobertura fotográfica dos premiados, na 
próxima edição a cobertura da festa.
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Leonardo Medina | Engenharia

Lander Moura | Porter Grup

Bruno Paixão | Smart Seg

Wellington Cruz 
Crescer Condominial 

Jacqueline Fernandes | Grupo Ensim

Ygor Sydarta | VSX Seguros   

Rafael Monteiro |Compre Aki  

João Accioli | M Solar  
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Jaqueline Silveira
Grupo Sindicas de Sergipe 

Mota Junior | Lyon Construções Hugo Barreto | Fechô 

Gabriela Almeida | GA Ambiental 
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Ivanline Albuquerque 
Inspiração Gás 

Marcos Castro | Síndico

Acelmar Reis | Síndico 

Eline Mabel e Maria de Lurdes 
Barros Moura | Síndicas 

Paulo Sérgio Kruschewsky 
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Jaqueline Coelho | Síndica 
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AMBIENTAL

GABRIELA ALMEIDA   
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@gabrielaalmeidaconsultoria

Antes de começarmos a conversar sobre 
o assunto, vamos esclarecer para quem 
ainda não sabe o que é um condomínio. 
Condomínio é um local onde pessoas com 
diferentes culturas, formações, perspectivas e 
pontos de vista convivem simultaneamente e 
compartilham regras comuns implantadas por 
um líder, o síndico, mas com a responsabilidade 
compartilhada sobre o bem. 

Às vezes, não é uma dinâmica fácil. 
A Gestão Ambiental por sua vez, como o 

próprio nome diz “gestão” é uma forma de 
gerir ou gerenciar a relação entre o homem 

GESTÃO AMBIENTAL 
EM CONDOMÍNIOS, 
COMO É POSSÍVEL 
IMPLANTAR?
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“ser humano racional” e o meio ambiente “em 
suas diversas tipologias” de forma a garantir a 
utilização coerente dos recursos naturais e de 
reduzir ou mitigar impactos ou danos ambientais. 

Então, imagine o desafio para um condomínio 
através de seu síndico, implantar medidas que 
“controlem” a relação dos condôminos com o 

conviver 2/4
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meio ambiente, digo: com uso da água, a forma 
de descartar resíduos, inclusive os oriundos 
das obras, por falar em obras, o controle de 
poluentes e ruido que podem incomodar um 
quarteirão inteiro e muitos outros. 

Não para por aí, o desafio para que a 
implantação de um programa de Gestão 
Ambiental funcione e traga resultados eficientes 
vai além desses “problemas” a questão é mais 
técnica do que você pensa. E não se engane, o 
síndico, por mais esforço e boa vontade que tenha 
não conseguirá implantá-lo e mantê-lo sozinho. 

Além da ajuda de todos os moradores 
é fundamental a participação ativa de um 
profissional habilitado da área ambiental para 
esclarecer e orientar sobre as topologias 
ambientais, bem como o que pode ser 
considerado como sendo dano ou impacto 
ambiental e quais as medidas legais e 
normativas para reduzir ou saná-los. 

O diagnostico ambiental do condomínio 
precisa ser elaborado com muita cautela e com 
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o maior número de informações possíveis, é 
preciso um olhar criterioso e curioso. 

Ressaltamos, inclusive que deve haver 
consultas a boa parte dos moradores e o 
assunto depois de bem elaborado, ser discutido 
em assembleia. 

Importante deixar claro durante a 
elaboração do programa de Gestão 
Ambiental do condomínio a relação explicita 
dos benefícios e dos desafios que serão 
proporcionados em cada etapa do processo 
de implantação, que vão desde da escolha 
do profissional, do diagnostico, das fases de 
implantação, acompanhamento, ajustes e 
atualizações, quando for o caso. 

O importante é persistir e observar com cuidado 
os resultados. O meio ambiente agradece.

lGabriela Almeida     - Química, tecnóloga em 
Saneamento Ambiental, Pós-Graduada em Gestão 
Ambiental, Mestre e Doutora em Biotecnologia Industrial 
e Ambiental, Consultora Ambiental, Palestrante e 
Comentarista técnica ambiental de rádio e TV
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Vamos fazer um breve histórico da atual 
decisão do governo: No dia 23 de março de 
2022 a Assembleia Legislativa do Estado de 
Sergipe aprovou o projeto de lei nr. 8.986 que 
deu poderes ao Comitê Técnico Científico e de 
Atividades Especiais – CTCAE em regulamentar 
o uso das máscaras. No dia 24 de março de 
2022 o Comitê Técnico Científico e de Atividades 
Especiais – CTCAE decidiu em desobrigar o uso 
das máscaras em todo o estado de Sergipe, 
fazendo uma série de recomendações.

CONDOMÍNIOS E 
EMPRESAS PODEM 

EXIGIR USO DE 
MÁSCARA EM SUAS 

DEPENDÊNCIAS?
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DIREITO

ALEXANDRE SOBRAL
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@alexandresobralalmeida

VOLTAR PARA

https://cinformonline.com.br/
https://www.instagram.com/alexandresobralalmeida/?utm_medium=copy_link


ANO 4 - ED. 233 - 28/3/2022  – 178

Com base na ultima decisão do Comitê, 
não se poderá mais obrigar aos condôminos 
a usar máscaras em nenhuma das áreas 
comuns, desde que, tal obrigação não 
advenha de uma decisão de uma assembleia 
do condomínio. A convenção e regimento 
interno são os institutos que determinam as 
regras internas de administração e convivência 
entre os moradores, elas podem estabelecer 
determinações que atingem diretamente ao 
condômino em suas vestimentas, por exemplo: 
um condômino ou visitante não pode andar com 
roupas de banho no elevador, ou sem camisa 
em determinadas áreas comuns, portanto, 
nada obsta decisões mesmo que de forma 
provisória ou até mesmo permanente que 
venham a regulamentar o uso de máscara para 
proteção da coletividade e diante do risco de 
contaminação pelo Covid-19 da comunidade 
condominial ou dos colaboradores. 

Portanto, uma vez deliberada em assembleia 
a decisão de manter o uso de máscaras 
os condomínios podem continuar exigindo 
máscaras nas suas áreas comuns. As empresas 

2/6conviver

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

https://cinformonline.com.br/


ANO 4 - ED. 233 - 28/3/2022  – 179

de igual forma têm poder para tomar decisões 
sobre o assunto. A desobrigação da resolução 
do comitê não afasta a autonomia das empresas 
e condomínios em decidir sobre medidas 
internas a suas dependências. 

O síndico não pode tomar a decisão do uso 
mascará sozinho no tocante aos condôminos, 
deverá levar para a assembleia para que a 
própria coletividade avalie se vai continuar com 
a medida ou não.

Lembramos que ainda estamos em estado 
pandêmico e o condômino não pode atentar 
contra a saúde dos demais, pois continuaremos 
sem saber se as pessoas estão infectados ou 
não, assim como devemos preservar quem tem 
comorbidades e quem mora no condomínio.

O condomínio tem autonomia assim como 
cada estabelecimento privado de criar os 
seus próprios cuidados de prevenção e 
combate a propagação da Covid-19. Apesar da 
determinação de não obrigatoriedade, repito 
que isso não quer dizer que locais privados 
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não possam, por seu critério, exigir o uso de 
máscara para entrar naquele estabelecimento.

As empresas ainda poderão exigir o uso de 
máscara obrigatório para funcionários, caso 
julguem necessário para a proteção da equipe 
e até mesmo de seus clientes e visitantes. Por 
conta do poder diretivo do empregador. 

A empresa tem como determinar, dentro 
de regras internas e políticas de prevenção, 
a manutenção da máscara. Empresas que 
têm atendimento ao público, por exemplo, 
têm funcionários mais expostos. Elas podem 
ter funcionários do grupo de risco e podem 
inclusive ser processadas se a pessoa contrair o 
vírus no ambiente de trabalho. 

Podem assim continuar exigindo caso achem 
necessário, e que os funcionários precisam 
acatar as regras internas. Se o empregador 
decidir que seus empregados continuarão a usar 
a máscara por motivo de prevenção, mesmo que 
não seja mais obrigatório, o empregado deve 
seguir as orientações da empresa.

4/6conviver
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O STF em 29 de abril deliberou como 
inconstitucional os artigos 29 e 31 da MP 
927/2020, abrindo assim a possibilidade 
para que a contaminação por Covid-19 fosse 
considerada doença ocupacional em uma 
ação judicial impetrada pelo trabalhador 
que conseguir provar que se contaminou no 
ambiente de trabalho. 
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Em condomínios comerciais, por exemplo, 
que têm clínicas e consultórios médicos, o mais 
adequado é manter a regra de utilização das 
máscaras em áreas de maior movimento. 

É recomendável manter a obrigatoriedade do 
uso da máscara dentro dos elevadores. 

Os elevadores são locais muito pequenos, 
fechados, de baixa ventilação e grande 
circulação de pessoas.

Caberá aos síndicos e profissionais de 
administradoras na adoção de boas práticas no 
processo de flexibilização, como cuidados com 
colaboradores, realização de obras, reformas, 
assembleias, uso de máscaras, além de um 
guia de limpeza e um kit de comunicação com 
formulários editáveis, modelos de cartazes, 
entre outros materiais de apoio.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

lAlexandre Sobral - Especialista em Direito Condominial, 
pós-graduado em processo civil, proprietário da Sobral 
Almeida Advogados e do Inadimplência Zero
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O Face ID é ativado por uma das mais 
avançadas tecnologias de hardware e 
software que já desenvolvemos. A câmera 
TrueDepth captura dados do rosto com 
precisão analisando e projetando milhares 
de pontos invisíveis para criar um mapa de 
profundidade do rosto, além de capturar 
uma imagem infravermelha dele. Já usamos 
a biometria, no nosso dia a dia, para 
identificação por meio das nossas digitais. 

NOVAS TECNOLOGIAS 
DE CONTROLE DE 

ACESSO COMEÇARAM 
A GANHAR MERCADO 

NA ÁREA CONDOMINIAL 
DURANTE A PANDEMIA

TECNOLOGIA
LANDER MOURA
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@lander.engenheiro
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O uso é voltado para desbloqueio do celular, 
fazer operações bancárias e mesmo votar nas 
eleições. O reconhecimento facial é o novo 
caminho, também baseado em uma técnica 
biométrica em que os softwares codificam o 
nosso rosto. Assim como as nossas digitais, 
nossos traços são únicos.

Além dos celulares e aplicativos, como o 
Facebook, que identifica os nossos rostos nas 
fotos e sugere marcações, o reconhecimento 
facial já desperta a curiosidade e ocupa papel 
importante na publicidade. Várias campanhas com 
plataformas interativas estão sendo lançadas.

https://cinformonline.com.br/
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Alguns se preocupam com o fato de que o 
uso de reconhecimento facial junto a  câmeras 
de vídeo onipresentes, inteligência artificial 
e análise de dados cria a possibilidade de 
vigilância em massa, o que poderia restringir 
a liberdade individual. Embora a tecnologia de 
reconhecimento facial possibilite que órgãos 
do governo rastreiem criminosos, ela também 
permite o rastreamento a qualquer momento de 
pessoas comuns e inocentes.

Além da segurança física, o reconhecimento 
facial acabou por ter um papel ainda mais 
importante do que apenas a sua eficiência 
contra a entrada de pessoas não autorizadas 
nos condomínios. Com a chegada da pandemia 
do novo Coronavírus, viu-se a imediata 
necessidade de adequar os antigos protocolos 
de acesso condominial.

lLander Moura - Pós-graduando em Engenharia de 
Segurança do Trabalho, Especialista soluções de tecnologia 
para condomínios, Especialista em Portaria remota
Síndico Profissional – Especialização de Síndicos Profissionais 
e Gestores de Condomínios, Palestrante de Tendências 
Tecnológicas na área Condominial
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É muito comum a dúvida entre os síndicos e 
supervisores, e as vezes, até entre os advogados, 
no que se refere aos tipos de laudos e suas 
finalidades. A Norma Técnica da ABNT 13.752 
- Perícias de engenharia na construção, fixa 
as diretrizes básicas, conceitos, critérios e 
procedimentos relativos às perícias de engenharia 
na construção civil. Os trabalhos periciais de 
engenharia devem ser orientados e obedecer às 
diretrizes preconizadas pelas Normas Brasileiras 
aprovadas pela ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas), aplicáveis à natureza e 
espécie do objeto da perícia. Os procedimentos 

VOCÊ SABE QUAIS OS 
TIPOS E FINALIDADES DE 
LAUDOS TÉCNICOS MAIS 
INDICADOS PARA O SEU 
CONDOMÍNIO?

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR
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ENGENHARIA
LEONARDO MEDINA

@imedina_engenharia

https://cinformonline.com.br/
https://instagram.com/lmedina_engenharia?utm_medium=copy_link


ANO 4 - ED. 233 - 28/3/2022  – 188

2/4conviver

desta Norma devem ainda estar em conformidade 
com os seguintes documentos: a) Constituição 
Federal; Códigos Civil, de Processo Civil, Penal, 
Comercial, de Águas, de Defesa do Consumidor; 
Lei de Contravenções Penais; Lei de Direitos 
Autorais; bem como legislação complementar 
pertinente; b) Toda Legislação Federal, Estadual 
e Municipal aplicável ao objeto da perícia. 

                                                     
Abaixo, seguem as definições e conceitos:

1. Perito: Profissional legalmente habilitado 
pelos Conselhos Regionais de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia, com atribuições para 
proceder a perícia.

2. Laudo: Peça na qual o perito, profissional 
habilitado, relata o que observou e dá as suas 
conclusões ou avalia, fundamentadamente, o 
valor de coisas ou direitos.

3. Avaliação: Atividade que envolve a 
determinação técnica do valor qualitativo ou 
monetário de um bem, de um direito ou de 
um empreendimento. Exemplo: Determinação 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR
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do valor de um aluguel, determinação do 
valor de um imóvel, entre outros.

4. Arbitramento: Atividade que envolve 
a tomada de decisão ou posição entre as 
alternativas tecnicamente controversas ou que 
decorrem de aspectos subjetivos.

5. Exame: Inspeção, por meio de perito, 
sobre pessoa, coisas, móveis e semoventes, 
para verificação de fatos ou circunstâncias 
que interessem à causa.

https://cinformonline.com.br/
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lEng. Leonardo Medina- Prof. Universitário, Especialista 
em Engenharia Condominial, Patologia e Diagnóstico das 
Construções e de Estruturas de Concreto, Perícias de 
Engenharia e Ensaios não destrutivos em edificações.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

6. Parecer técnico: Opinião, conselho 
ou esclarecimento técnico emitido por um 
profissional legalmente habilitado sobre assunto 
de sua especialidade.

7. Perícia: Atividade que envolve apuração 
das causas que motivaram determinado evento 
ou da asserção de direitos.

8. Vistoria: Constatação de um fato, 
mediante exame circunstanciado e descrição 
minuciosa dos elementos que o constituem.

Lembramos, que a necessidade de se dar 
nome para cada laudo tem por finalidade atender 
o objetivo para qual ele está sendo demandado. 
Deve ser um trabalho muito bem fundamentado 
abrangendo detalhes minuciosos da situação que 
ocorre, além, da observância das normas técnicas. 
E, para tal, a experiência profissional é fundamental 
para defesa dos interesses do condomínio!
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O workshop Condomínios Edilícios e suas 
Instituições, ministrado pelo Dr. Luís Arechavala 
da OAB/RJ aconteceu dia 18 de março 

WORKSHOP CONDOMÍNIOS 
EDILÍCIOS E SUAS INSTITUIÇÕES

1/5conviver

O Grupo Síndicas de Sergipe realizou um 
encontro no Café da Vila que fica no Parque 
da Sementeira para comemorar o mês da 
mulher. O grupo reconhece a capacidade diária 
de lutar, de criar, de amparar, de sustentar e 
da visão sempre ampla e generosa sobre a 
família, os amigos, e o trabalho. A inteligência 
e a sensibilidade feminina possibilitam a 
construção do espaço ideal para seus sonhos. 
O evento foi organizado por Edilma Oliveira, 
estivemos presente, foi maravilhoso!

HOMENAGEM ÀS MULHERES 
SÍNDICAS BRASILEIRAS

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR
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no auditório do Ferreira Costa Aracaju, na 
oportunidade aconteceu o lançamento do 
seu livro do mesmo nome.  O evento foi uma 
realização do Secovi - Assindcon/SE - Sindicato 
da Habitação de Sergipe que segue cumprindo 
o compromisso de desenvolver o setor 
habitacional e condominial de Sergipe.
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 Foi inaugurado na última sexta feira dia 25 no 
condomínio Mansão Edith Piaf o Compre Aki, 
mercado autônomo para condomínios trazendo 
comodidade e conforto para os moradores, sua 

INAUGURAÇÃO 
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implantação é sem custo para o condomínio 
e traz o benefício da valorização do imóvel e 
segurança para seus moradores. Parabéns para 
o síndico Davi Aragão!

João Menezes e a esposa Nayara, Laisa Monteiro 
e Rafael Monteiro, Rita Lorena e Ibrain Monteiro.
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O Programa De Olho no Condomínio, idealizado 
pela Apresentadora de Rádio e TV, Wânia 
Macêdo, síndica e relações públicas, retorna 
dia 31 de março pelos seus canais no YouTube 
e Instagram (deolhonocondominio) todas as 
quintas-feiras às 15hs. Há dois anos cobrindo 
tudo, estávamos sentindo falta!

PROGRAMA DE OLHO NO CONDOMÍNIO        

VOLTAR PARA
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ÍNDICE CADERNOS

5/5conviver


	CINFORM
	CLASSIFICADOS
	FALE CONOSCO
	MUNICÍPIOS
	VEÍCULOS
	ESPORTES
	CONVIVER
	OLHO VIVO

