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A importância do

diálogo

Gostaria de destacar nesta edição um 

tema especial,  bastante trabalhado 

pela entidade junto ao seus 

associados, através dos cursos, 

reuniões e veículos de comunicação. 

Trata-se da importância do diálogo. 

Duas ou mais pessoas dialogam 

quando se fazem entender uma para 

outra, quando se tornam inteligíveis. 

Caso contrário, a conversa não 

passará de falatório improdutivo.  000

Para dialogar, além de saber colocar 

bem as suas ideias e objetivos, é 

preciso saber escutar atentamente a 

posição do outro. Às vezes, o transtorno causado por 

uma determinada situação faz com que não 

consigamos ouvir ou enxergar bem o teor daquela 

ocorrência. Uma boa saída é buscar a intermediação 

de um terceiro, seja o síndico, o administrador do 

condomínio, ou simplesmente alguém de sua 

confiança. Caso o objeto da disputa envolva um direito 

disponível, os envolvidos podem buscar a participação 

da I Câmara de Conciliação e Arbitragem - 1ª CCA-PE, 

instituída pelo Secovi-PE.  0000000000000000000000

Diferente do que alguns podem pensar, a Câmara está 

aberta para todos, associados ou não e não trata 

apenas de recuperação de débitos. O juiz arbitral está 

preparado para ouvir as partes interessadas e proferir 

uma sentença com base legal.  00000000000000000.

Através de um diálogo sensato e imparcial muita dor 

de cabeça pode ser evitada e uma solução 

conveniente para ambas as partes, enfim, pode ser 

encontrada. Por outro lado, atitudes levianas ou mau 

pensadas podem acarretar medidas extremadas e 

estas parecem nunca obter um bom desfecho. 
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Condomínio

QUESTÕES TRABALHISTAS E

SEUS ASPECTOS JURÍDICOS

MOTIVO SALDO SALÁRIO AVISO PRÉVIO FÉRIAS PROP. + 1/3 13º SALÁRIO MULTA 40% FGTS

CONTRATO DE TRABALHO COM MENOS DE UM ANO

Dispensa sem
justa causa

Recebe Recebe

Recebe

Recebe

Recebe Recebe

Não recebe Não recebe Não recebe

Não recebe

Não recebe

Oferta ou paga

Recebe Recebe Recebe

Dispensa com
justa causa

Pedido de
demissão

As questões trabalhistas e seus aspectos jurídicos 

foram o tema das duas edições mais recentes do Fala 

Síndico, a primeira ocorrida no dia 20 de agosto e a 

segunda, no dia 03 de setembro, das 14h às 17h.

Nas duas tardes, os advogados do Secovi-PE Márcio 

Miranda e Nívea Coelho, sob a mediação do diretor de 

Condomínios, Genival Aguiar, analisaram questões 

jurídico-trabalhistas sob a ótica do  ambiente 

condomin ia l .  000000000000000000000000

Os direitos constantes da Convenção Coletiva de 2013 

do setor, adicional noturno e insalubridade, 

documentos e procedimentos requeridos durante a 

admissão ou demissão dos funcionários foram alguns 

dos pontos abordados. Entre as principais dúvidas dos 

síndicos e administradores presentes, destacaram-se 

os direitos do trabalhador nos casos de demissão por 

justa causa, sem justa causa, ou ainda quando a 

demissão parte do próprio funcionário. ( ver tabelas 

abaixo, onde constam os cenários referentes aos 

contratos com menos e mais de um ano). 

Despedida Indireta - Também foi abordada uma 

situação menos comum, mas que também acontece 

nos condomínios. Estamos falando da despedida 

indireta ou rescisão indireta. Originada da falta 

grave praticada pelo empregador na relação de 

trabalho, está prevista na legislação trabalhista 

como justo motivo para rompimento do vínculo 

empregatício por parte do empregado.000

Justa Causa - Por outro lado, de acordo com o 

Artigo 482, da CLT, existem vários motivos para a 

demissão por justa causa. No dia a dia condominial, 



Condomínio
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MOTIVO SALDO SALÁRIO AVISO PRÉVIO
FÉRIAS VENCIDAS

+ 1/3
13º SALÁRIO MULTA 40% FGTS

CONTRATO DE TRABALHO COM MAIS DE UM ANO

Dispensa sem
justa causa

Recebe Recebe

Recebe

Recebe

Recebe Recebe

Não recebe Recebe Não recebe

Não recebe

Não recebe

Oferta ou paga

Recebe Recebe Recebe

Dispensa com
justa causa

Pedido de
demissão

são mais fáceis de serem identificados os seguintes: 

ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau 

procedimento, condenação criminal do empregado, 

passada em julgado, caso não tenha havido suspensão 

da execução da pena, desídia no desempenho das 

respectivas funções, embriaguez habitual ou em 

serviço, ato de indisciplina ou de insubordinação, 

abandono de emprego, ato lesivo da honra ou da boa 

fama praticado no serviço contra qualquer pessoa seja 

o empregador, moradores ou colegas, ou ofensas 

físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de 

legítima defesa, própria ou de outrem e prática 

constante de jogos de azar.000000000000000000000

A lista não para por aí. Outros motivos são mais 

comuns no ambiente empresar ia l ,  como 

administradoras de condomínios ou imobiliárias. 

São eles: negociação habitual por conta própria ou 

alheia sem permissão do empregador, e quando 

constituir ato de concorrência à empresa para a qual 

trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço 

e violação de segredo da empresa.  0000000000000

Para a síndica Cláudia Félix, do Condomínio 

Marajoara, os encontros do Fala Síndico tem se 

revelado bastante proveitosos. «A maioria dos 

síndicos não possuem as informações essenciais 

para administrar seus condomínios não só porque 

precisam se dedicar as suas profissões, mas também 

porque a legislação muda muito e é preciso estar 

sempre atualizado. É muito importante o suporte do 

Secovi-PE», acredita ela. 



Sustentabilidade

UMA BOA SAÍDA PARA

O ÓLEO DE COZINHA

Quase toda dona de casa sabe que é possível reciclar o 

óleo utilizado na cozinha, que com ele é possível fazer 

sabão e que óleo jogado na pia é meio caminho andado 

para a degradação do meio ambiente. Mas, na prática, 

o que fazer com esse insumo, como e onde doá-lo, 

pouca gente sabe. 00000000000000000000000000000

Ciente dessa dificuldade e interessada na grande 

geração de resíduo de óleo vegetal comestível 

observada nos condomínios, a Asa Indústria e 

Comércio - fabricante de produtos de limpeza, higiene 

e do setor alimentício, criou o programa «Mundo 

Limpo, Vida Melhor - Coleta Seletiva de óleo», presente 

em 31 municípios do estado, incluindo a Ilha de 

Fernando de Noronha.000000000000000000

Em quatro anos, já foram retiradas mais de 2,4 

tolenadas de óleo com a participação da sociedade, 

inclusive condomínios. 

000000000000000000000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

De acordo com a gerente 

de Responsabi l idade 

Sócio-ambiental da Asa, 

Flávia Moura, atualmente 

2 9 4  c o n d o m í n i o s  

residenciais no Grande 

Recife contribuem com a 

reciclagem. «O programa 

tem s im  mudado  o  

c o m p o r t a m e n t o  d a  

sociedade. 50 mil pessoas 

já foram treinadas por 

nossa equipe. É bom ver 

essa evolução», comenta 

ela. 

Passo a passo - Para aderir ao programa, o condomínio 

precisa entrar em contato com o projeto através do e-

mail  ou pelo mundolimpovidamelhor@asanet.com.br,

telefone 81 30735066.  000000000000000000000.

«Os parceiros firmam um termo de adesão constando 

as responsabilidades de a cada um - Asa e condomínio», 

explica Flávia Moura. A gerente informa ainda que a Asa 

disponibilizará gratuitamente para o armazenamento 

do óleo bombonas cuja utilização deverá obedecer as 

r e c o m e n d a ç õ e s  t é c n i c a s  d o s  ó r g ã o s  

a m b i e n t a i s .  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A Asa fará a coleta gratuita mediante o agendamento de 

dia e hora do condomínio com pessoal devidamente  

credenciado. «O óleo deverá estar livre de resíduos, 

água ou outro material que prejudique a sua 

qualidade», orienta, lembrando que a Asa promove um 
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Cartilha de orientação da Asa está disponível no site da empresa



treinamento junto aos usuários para que o programa 

t r a n s c o r r a  a d e q u a d a m e n t e .  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

«Ao chegar na Asa, o óleo passa por um processo de 

limpeza para ser usado na confecção do sabão, 

substituindo 3% do óleo virgem utilizado nessa 

composição», explica a gerente.  0000000000000000

O óleo de fritura jogado na tubulação do condomínio é 

muito prejudicial para o meio ambiente, uma vez que 

contamina os recursos hídricos disponíveis, obstrui o 

esgoto e entope galerias, ajudando a provocar os 

detestáveis alagamentos das vias, tão comuns no 

Recife em época de chuva. Além disso, sua 

decomposição na terra produz o gás metano e o ácido 

sulfúrico, que provocam o efeito estufa e as chuvas 

ácidas. 
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Fones: 81.3223.4811  /  9182.3010 Construções em geral.
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Recife - PE   CEP: 50070-190

contato@matosoliveira.com.br 

Institucional

EM TEMPO DE NOVAS

CONTRATAÇÕES

O segundo semestre de 2013 tem se mostrado dos 

mais movimentados para o Secovi-PE. A saída para 

seguir oferecendo serviços eficientes para os 

associados da entidade foi partir para mais 

contratações. Sendo assim, dois postos foram criados 

no sindicato. O primeiro, cuja intenção já havia sido 

anunciada na edição passada da revista, foi a de 

ptofissional para atuar na área de pesquisa e estatística. 

«O Departamento de Estatística do Secovi-PE já estará 

funcionando antes do final do ano», explica a gerente 

do Secovi-PE, Lucimar Queiroz, que viaja junto com o 

novo funcionário para Porto Alegre, onde visitará o 

Sindicato da Habitação local com o objetivo de conferir 

de perto o funcionamento do Departamento de 

Estatística de lá. Em seguida,  viajarão para Curitiba, 

onde falarão sobre as pesquisas locais e assistirão 

apresentações das pesquisas nacionais. A segunda 

contratação ainda não havia sido anunciada, mas já era 

esperada diante da enorme demanda dirigida ao 

Centro de Desenvolvimento Secovi. Atualmente o 

Centro é responsável pela realização de sete cursos 

exclusivos, dois em parceria com o Secovi-Rio, além de 

palestras e do Fala Síndico. Muitos panos para as 

mangas, que pretendemos dar conta sem perder a 

qualidade esperada e merecida por nossos associados. 







Eventos

NOVIDADES DA FESÍNDICO

PROMETEM AGITAR EVENTO

Co-realizador da 6ª Feira de Condomínios do Nordeste 

junto à revista Condomínio, o Secovi-PE está preparando 

para o público visitante uma intensa e diversificada 

programação jurídica. Duas novidades em especial 

deverão atrair ao Centro de Convenções de 

Pernambuco, nos dias 18 e 19 de outubro, uma fatia 

importante de síndicos e administradores de 

condomínios .  0000000000000000000000000

A primeira delas será um plantão de advogados que 

atenderá, no estande do Secovi-PE, pessoas 

interessadas em tirar dúvidas jurídicas relacionadas ao 

dia a dia condominial. O objetivo é dar uma mostra ao 

público de como funciona o serviço de consultoria 

jurídica da entidade, atualmente exclusivo para os seus 

associados. 000000000000000000000000000000

Ainda no estande, serão apresentadas outras formas de 

atuação jurídica exercida pela equipe do sindicato como 

o Departamento de Cobrança Gratuita e a 1ª Câmara de 

Conciliação e Arbitragem - 1ª CCA-PE.00000000000000

Corpo jurídico do SecoviPE terá participação especial durante a 6ª Fesíndico
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Rua João de Deus, nº 37
Torre | Recife | PE

(81) 3446.1630 | 9480.2469 | 3077.1504
extraservicos@hotmail.com

Eventos

Na mídia  - O radialista e comentarista esportivo, 

Aderval Barros, mediará o talk show que será 

promovido pelo Secovi-PE durante a 6ª Fesíndico. 

Intitulado «A verdade é! - Um bate bola sobre 

condomínios com a equipe jurídica do Secovi-PE», o 

talk show destacará entre os temas abordados as 

vantagens com a utilização da 1ª Câmara de 

Conciliação e Arbitragem - 1ª CCA-PE

No pavilhão - Distribuídos por 8 mil m² no pavilhão 

de eventos do Centro de Convenções de 

Pernambuco, estarão cerca de 150 estandes 

apresentando uma diversidade de produtos e 

serviços voltados para os condomínios. «Há 

expositores representando desde o setor de 

confecção de fardamento à lojas de artigos de 

tecnologia e informática, passando ainda por 

administradoras, fabricantes de móveis e de 

equipamentos de fitness, além de empresas de 

segurança e de dedetização», informa Sílvio Fonseca, 

coordenador da Fesíndico. 0000000000000000

O radialista Aderval de Barros será

mediador de TalkShow sobre 

conciliação e arbitragem, entre outros

temas jurídicos
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fotografia: Eudes Santana



Grande Atração - Nesta Sexta edição da Fesíndico, a 

estrela entre os atrativos será, sem dúvida, o 

administrador de empresas e comentarista da 

programação nacional da Rádio CBN e do Fantástico, 

Max Gehringer, que proferirá palestra à convite do 

Secovi-PE. De acordo com a coordenação, são 

esperados durante os dois dias de evento um público 

de cerca de cinco mil pessoas. Mais notícias sobre a 

Fesíndico podem ser obtidas através do site 

www.fesindico.com.br. No site também podem ser 

encontradas informações sobre aquisição de 

estandes. 

Max Gheringer proferirá 

palestra à convite

do SecoviPE
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Cursos

PORTARIAS COM MAIS

QUALIDADE NO ATENDIMENTO

SEGURANÇA PATRIMONIAL
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D e s e n v o l v e r  c o m p e t ê n c i a s  e  t é c n i c a s   

comportamentais necessárias a um bom 

atendimento por parte dos profissionais atuantes nas 

portarias de condomínios residenciais e comerciais é 

o objetivo do curso Melhoria na Qualidade no 

Atendimento em Portaria ministrado pelo Centro de 

Desenvolvimento Secovi. Trata-se do curso mais 

concorrido pelos associados e não associados da 

e n t i d a d e .  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uma nova turma está sendo formatada com aulas a 

serem realizadas nos dias 23, 25 e 27 de setembro, 

das 8h às 12h, na sede do Secovi-PE, no bairro de Boa 

Viagem. 00000000000000000000000000000

O conteúdo programático é repassado aos 

participantes pela pisicóloga Patrícia Farias e pela 

psicopedagoga Alessandra Barros. «Abordamos no 

curso desde o perfil do profissional de atendimento, 

com ênfase nas questões relativas ao sigilo 

profissional, importância do relacionamento 

interpessoal, até normas gerais de ações na portaria, 

cuidados com a saúde e motivação», explica 

A l e s s a n d r a  B a r r o s .  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Para condomínios associados a participação é 

gratuita. Já para os não associados, é necessário o 

pagamento de R$200,00 no ato da inscrição. 

Boa tarde,Em que posso 
ajudá-la?

Será realizado nos dias 25 e 27 de setembro, das 

8h às 12h, o curso Segurança Patrimonial 

promovido pelo Secovi-PE e desenvolvido 

através da parceria com a Secretaria de Defesa 

Social - SDS. Com 

8 horas/aula, o 

curso sediado na 

A c a d e m i a  

I n t e g r a d a  d e  

Defesa Social, na 

Boa Vista, trata, entre outros assuntos, de 

noções básicas de segurança patrimonial, 

polícia comunitária, técnica e ética no uso de 

radio comunicadores. Destacam-se ainda entre 

os tópicos abordados noções elementares do 

direito penal, noções básicas de combate à 

incêndio e primeiros socorros, além de noções 

de segurança do trabalho. Condomínios que 

não fazem parte do programa De Olho na Rua 

devem se inscrever no Secovi-PE. Já para os 

integrantes, a inscrição é junto a coordenação 

do programa.
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Imóveis

SECOVI-PE PRESTA HOMENAGEM

AOS CORRETORES NO SEU DIA

Para comemorar o Dia do Corretor de Imóveis, 

celebrado no dia 24, o Secovi-PE promoveu no 

dia 27, no Onda Mar Hotel, a palestra «O novo 

corretor de imóveis: novas tecnologias e seus 

desafios», ministrada pelo especialista em 

Planejamento, Gestão e Marketing Digital pela 

FECAP/SP, Gustavo Zanotto . 00000000000000

O evento reuniu dezenas de corretores que, 

após um café da manhã de boas vindas, tiveram 

a oportunidade de assistir a avaliação de 

Zanotto  sobre as mudanças ocorridas no 

marketing imobiliário com o uso das 

ferramentas digitais, como sites e mídias sociais, 

além das expectativas do consumidor  quantoa 

abordagem do ambiente digital pelas 

construtoras e imobiliárias. O evento foi 

promovido em parceria com a Rede Imóveis de 

Pernambuco. 



Mercado

HÁ LUGAR EM GRAVATÁ

Nem só de aluguel anual de unidades habitacionais 

ou comerciais vive o mercado de locação. Outro 

segmento que sempre encontra seu lugar ao sol é o 

mercado de imóveis para lazer. E se a meta é 

economizar sem deixar de se divertir, Gravatá 

oferece nesta época do ano opções mais em conta. 

De acordo com o delegado regional do Secovi-PE 

na cidade, Hélio Gondim, são nos meses de 

setembro, outubro e novembro que os preços dos 

aluguéis de casas e chalés ficam mais em conta. 

"Dependendo da estrutura do condomínio, pode-

se encontrar descontos de 20% a 40%", observa ele.

Na opinião de Gondim, a troca do campo pela praia 

nesta época do ano não se dá porque a estadia não 

seria agradável em Gravatá, mas pela tradição 

nordestina de aproveitar mais o litoral durante o 

verão, afinal de contas não é nada fácil disputar a 

atenção com as nossas praias na estação mais 

quente do ano.  "Nesse período, durante o dia o 

visitante deverá encontrar em Gravatá bastante sol 

e calor - o que não é 

n a d a  m a l  p a r a  

aproveitar a piscina - 

m a s  à  n o i t e  a  

temperatura ainda 

fica mais amena do 

q u e  n o  R e c i f e " ,  

considera ele.  000000

O cenário muda, no 

entanto, no mês de 

janeiro. É que para garantir um lugarzinho com cara 

de inverno durante a Semana Santa ou no São João, é 

desde já que o interessado deve começar a procurar 

as opções, se não quiser pagar quase duas vezes mais. 

"Conheço condomínios em que as casas eram 

colocadas, em janeiro,  para alugar para esses 

períodos  por R$3 mil. As poucas que não tiveram o 

negócio fechado antecipadamente foram alugadas 

bem próximo às festas por R$5 mil", conta Hélio 

Gondim.  Ele lembra que, geralmente, o valor dá ao 

inquilino a possibilidade de usar a casa durante todo 

o mês, mas dificilmente ele encontrará descontos se 

disser que quer só o feriado.  00000000000000000

A dica do Secovi-PE então é a seguinte: se a família 

quer aproveitar bons momentos sem gastar muito e 

sem badalação, a hora é agora. Se quer passar o 

inverno em Gravatá à um preço razoável, deve 

procurar fechar o negócio nos primeiros meses do 

ano. Se deixar para depois, prepare o bolso! Mas a 

diversão é  sempre garantida. 

Cenários bucólicos, sol forte durante o dia e temperaturas

mais amenas à noite, são oferecidos por Gravatá nesta

época do ano
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Vida de Síndico

MUITA CALMA NESSA HORA!
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Vida de síndico não costuma 

ser das mais fáceis. Imagine 

em um condomínio com 160 

unidades distribuídas em três 

mil metros quadrados e quase 

600 moradores. É o caso 

vivenciado por Emília Cristina, 

síndica há seis anos do Edf. 

Parque Residencial Chatô, no 

Arruda. 

O  condomín io  teve  a  sua  

construção financiada inicialmente 

pelo antigo Banorte. Com o seu fim, 

passou para a batuta da Caixa 

Econômica Federal. Ao contrário do 

que muitos podem pensar devido 

ao porte do Chatô, não é um 

problema significativo. "Do total de 

unidades, apenas cinco devem a 

taxa de condomínio", contabiliza 

Dona Emília.  .00000000000000

O "x" da questão para a síndica é a 

manutenção da estrutura do 

complexo do tipo caixão. É que 

desde 2008, após a análise do ITEP, 

os condôminos convivem com a 

orientação de proceder reformas 

indispensáveis para a segurança das 

edificações. Mesmo assim Dona 

Cristina tem encontrado dificuldade 

para convencê-los a se cotizarem 

com fins de contratar uma empresa para desenvolver 

um laudo mais completo. "Já foi dito por um perito 

trazido por um condômino que quem tivesse 

problema do coração saísse logo", diz ela, que desde 

então precisa exercitar diariamente a arte da calma e 

da paciência. 00000000000000000000000000000000

Arrumar as malas não é tão simples para os 

residentes, cuja maioria habita o Chatô desde a sua 

entrega, há 28 anos. Nesse interim, muitas amizades 

surgiram e se fortaleceram, vidas foram construídas e 

histórias se acumularam. Desatar esses laços não é 

fácil. Um bom exemplo do clima de cordialidade e 

solidariedade reinante é o entra e sai da salinha da 
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síndica. 00000000000000000000000000000000

As senhoras aparecem para contar as novidades, 

fazem uma fofoquinha aqui e acolá, se queixam de 

seus planos de saúde e até da desatenção de alguns 

filhos, hoje adultos que esquecem que um dia 

também serão idosos. "Tem morador que o filho 

ajuda e tem morador cujo filho pede ajuda", fala Dona 

Creuza, moradora do Chatô. 000000000

Esta, após criar oito filhos, cursou 

faculdade de Direito e passou em um 

concurso aos 45 anos. Há 28 vive em 

seu imóvel próprio. 00000000000000

"Aqui é assim", fala Dona Emília. "As 

pessoas quando vão ao supermercado 

ou à padaria sempre perguntam se 

alguém está precisando de alguma 

coisa", completa ela. 000000000000

No Parque Residencial Chatô a maioria 

dos moradores é idosa e se sente 

segura com a proximidade entre os vizinhos. "Eles se 

cuidam, se ajudam. É muito difícil acontecer um 

problema entre vizinhos", considera a síndica Emília 

Cristina. A situação é confirmada por Dona Luzia, que 

mora no condomínio há 25 anos mas tem 40 de 

Arruda. "Se eu gritar 'me acode!', vai aparecer um 

monte de gente", garante ela. No caso de uma 

«
»

Ser orgulhoso demais é 

totalmente fora 

de moda

Dona Luzia
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mudança de endereço, não há dinheiro que compre 

essa sensação. No entanto, é certo que se for o caso 

de sair mesmo, a vida vale mais. 

E A VIDA CONTINUA...

Enquanto isso, Dona Emília segue administrando. Se 

eu estiver 24 horas no escritório, serão 24 horas tendo 

o que fazer", diz ela. A síndica já usou serviços do 

Secovi-PE como o Secovi RH e a consultoria jurídica. 

O condomínio conta ainda com um advogado 

contratado. "É um condomínio de classe média baixa, 

mas aqui a gente tem tudo", alega. 00000000

Para organizar o andamento condominial, Dona 

Emília promove duas vezes por semana o 

"atendimento ao condômino". Nessas ocasiões, 

escuta as demandas e dá orientações. Às vezes ela se 

transforma em uma espécie de mediadora. Fora 

desses momentos, as reclamações são feitas através 

do livro de ocorrência, que fica na portaria. "Ninguém 

na minha casa é síndico. Eu é que sou. Se eu passar o 

número do meu interfone para os condomínios 

ninguém mais tem sossego, vai ser uma loucura", 

justifica ela. 

«
»

A gente tem que colocar 

os pés no chão para 

poder fazer alguma 

coisa

Dona Emília 
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Para fazer reunião de condomínio, normalmente 

sediada na área da garagem, Dona Emília coloca a 

pauta de discussão na portaria uma semana antes. No 

dia, coloca um cartaz. Por incrível que pareça, cada 

um  tem a sua oportunidade de falar. "E espera o 

outro terminar", acrescenta. "Temos um bom 

regimento, então é só seguir", fala. Dependendo do 

assunto, participam da reunião de 30 à 85 pessoas, 

esse último foi o número máximo. "E isso é porque o 

assunto era a possibilidade do prédio cair", destaca. 

É claro que em um condomínio com essa dimensão 

torna-se inevitável que apareça uma vez ou outra um 

condômino encrenqueiro ou mais implicante. "Tem 

gente que reclama de mancha de óleo de carro, da 

gaiola do passarinho do vizinho... mas eu vou discutir 

com um senhor mais velho?", questiona. 

Ainda assim, o clima de cooperação predomina, haja 

vista o sucesso da festa de São João. "É gente!", 

exclama. Segundo Dona Emília, são quase mil 

pessoas dançando e bebendo, sem brigas. "No dia 

seguinte, ao meio dia, ainda tem gente na festa", 

comemora. 

DE VOLTA AOS ALICERCES

Sobre a questão da estrutura dos blocos que 

compõem o Chatô, a síndica Emília Cristina dar 

entrada em uma liminar pedindo ao Juiz para 

convocar a Caixa Econômica Federal e a seguradora 

para fazer o laudo e, se for o caso, proceder com o 

serviço de engenharia. Para ela, outra saída seria uma 

indenização. "Mas muita gente aqui acredita que não 

conseguirá viver em outro canto", lamenta ela. 
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Institucional

Cond. Edf. Lamego

Cond. Edf. Campo Alegre

Cond. Edf. Vivenda das Graças

Cond. Edf. Joia

Conj. Res. Bosque da Várzea

Cond. Edf. Residencial Buganvilia

Cond. Edf. Luiz Dias Lins

Cond. Edf. Salathiel

Cond. Edf. Prive Aldebarã

Cond. Edf. Ilha D´oleron

Cond. Hotel Residencial Porto 

Bahamas

Cond. Edf. Cezanne

Cond. Edf. Praia de Gamboa 

Cond. Edf. Maria Júlia

Cond. Edf. Marrocos

Empresa  Jm Sabino de Oliveira  

Núcleo Adm. de Condomínios 

Julho Agosto

Cond. Edf. Alvorada

Cond. Conjunto Residencial José 

Borba

Cond. Edf. São Gonçalo Amarante

Cond. Edf. Mielan 

Cond. Edf. Ipê

Cond. Edf. Topázio

Cond. Edf. Rita de Cássia 

Cond. Edf. Bom Jesus

Cond. Edf. Antonio Figueiredo de Sá

Cond. Edf. Líder

Cond. Edf. Barão de Melgaço

Cond. Edf. Vanda Mota

Cond. Edf. Ilha da Madeira

Cond. Edf. Sobrado Joaquim Cardozo

 Novo Horizonte Empresa 

Administradora de Bens e Condomínio.

Julho, em Caruaru Agosto, em Caruaru

Edf. Comercial Sebastião de Luna 

Cond. Edf. Antthuriuns 

Cond. Edf. Armindo Porto 

Cond. Edf. Solar dos Cedros 

Cond. Edf. Vinicio Fonseca de 

Morais

Cond. Edf. Res. Gabriela 

Cond. Edf. Res. Ganville 

Cond. Edf. Multi Empresarial 

Cond. Edf. Res. Monte Carlo 

Cond. Residencial San Marino 

O Secovi-PE

dá as boas 

vindas  a
os 

novos 

associados

O Secovi-PE

dá as boas 

vindas  a
os 

novos 

associados

ENTIDADE EM EXPANSÃO

Cond. Edf. Luzia Florencio Porto 

Cond. Residencial Mônaco.

Cond. Res. Quintas da Colina I

Cond. Edf. João Apolônio 

Cond. Edf. Praça das Palmeiras

Cond. Edf. Lúcia Helena

Cond. Edf. Rubayat

Cond. Edf. Pasárgada

Cond. Edf. Gregório Monteiro 

Cond. Res. Hipólito Gervásio

Empresarial Moda Center Santa Cruz

Cond. Edf. Flávia Milena





Cultura

A PRIMEIRA DAS

AMÉRICAS - HISTÓRIAS

PRESERVADAS

Na Rua do Bom Jesus, antiga Rua dos Judeus, 

localizada no Bairro do Recife, fica um casarão que 

conta um pouco mais da história de Pernambuco do 

que os seus vizinhos. De número 197, o sobrado 

guarda mais provas da enorme pluralidade de povos 

que, juntos, originaram o pernambucano. Estamos 

falando da sinagoga Kahal Zur Israel, considerada 

após o resgate de sua estrutura original como a 

p r i m e i r a  d a s  A m é r i c a s .  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Após a reforma interna, o prédio passou a abrigar 

quatro pisos, sendo dois completos e dois mesaninos. 

Logo na entrada, observa-se as paredes da época da 

construção do sobrado, datado de 1639, o piso 

original, alguns centímetros abaixo do atual nível da 

rua, um poço original do século XVII e o mais 

importante e determinante: um Mikvê - o local de 

purificação no ritual judaico, segundo o mandamento 

bíblico encontrado no Levítico, do Antigo 

T e s t a m e n t o .  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nas paredes, painéis informativos contam a 

trajetória do povo judeu em Pernambuco, com a sua 

chegada na primeira metade do século XVII, 

motivada pela liberdade religiosa conferida pelo 

Período Holandês. A primeira comunidade era 

formada por 600 famílias de judeus sefarditas 

portugueses até então instalados em Amsterdã. 

A comunidade permaneceu na região até a 

restauração do regime português, quando grande 

parte embarcou em navios com três destinos 

específicos: Caribe, volta para Amsterdâ e a futura 

Nova York.  Acredita-se ainda que algumas famílias 

rumaram para o interior do estado.00000000000000

Uma nova comunidade judaica voltou a se formar 

em solo pernambucano já no século XIX e 

Ao lado, o Mikvê, usado em rituais de 

purificação. Abaixo, pedaços de artefatos 

datados de 1636.
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Fotografias: Rafael Bento



Acima, salão da sinagoga. Abaixo, observa-se o chão original e a história da chegada da primeira comunidade judaica.
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posteriormente, no século XX. Eram famílias 

provenientes da Europa e do norte da África. Histórias 

de famílias, manifestações religiosas e culturais  além 

da influência na economia vão sendo reveladas passo 

a passo, durante a visita.0000000000000000000

No piso superior, existe um arquivo histórico equipado 

com home-theater e onde está agora em exposição 

uma série desenhos «in situ» de lugares emblemáticos 

da trajetória Sefardi. No mesmo andar encontra-se o 

grande salão da sinagoga, com o Bimá - plataforma 

para a leitura do Sêfer Torá e o Heichal ou Arca 

Sagrada. Nesse espaço vários visitantes costumam 

escrever pedidos em papeis e encaixá-los nas 

paredes, à exemplo do Muro das Lamentações, em 

Jerusalém. No último andar, vê-se ainda uma 

exposição sobre o Holocausto.00

Reforma - O projeto de restauração do edifício onde 

existiu a Sinagoga Kahal Zur Israel  foi norteado no 

sentido de procurar harmonizar o interesse estético 
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com a finalidade documental. Foram privilegiados os 

elementos arqueológicos encontrados indispensáveis 

para determinar não só o tempo histórico do edifício 

da Rua do Bom Jesus, como os momentos sucessivos 

de sua edificação. A iniciativa possibilitou, por 

exemplo, que o visitante constate os diferentes típos 

de materiais e técnicas construtivas utilizadas primeiro 

pelos holandeses e em seguida, pelos portugueses. . 

Alguns elementos construtivos, no entanto, não 

puderam ser definidos, como a forma do antigo 

telhado  ou tipo de forro da sala de reunião. Dessa 

forma não puderam ser reconstituídos tal qual era no 

século XVII. O que não diminuiu a dimensão do 

trabalho feito. Foram cerca de 750 toneladas de terra 

removidas e mais de mil metros quadrados de 

reboco para que fossem determinados com exatidão 

a configuração interna das dependências.000000000

A sinagoga é aberta aos visitantes - cerca de 

1.500 por mês provenientes de várias 

nacionalidades e religiões, de terça-feira à 

sexta-feira, das 9h às 16h30 e aos domingos, 

das 14h às 17h30. Nos sábados, como 

determina a religião judaica, fecha por causa do 

Shabat - o dia do descanso. Para recebê-los o 

espaço dispõe de quatro monitores, sendo dois 

fluentes em inglês e um fluente em hebraico
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DIREITO DO TRABALHO 

E PREVIDENCIÁRIO

Dúvidas Jurídicas

O FUNCIONÁRIO EM HORÁRIO DE FOLGA PODE 

FAZER SERVIÇOS EXTRAS PARA O CONDOMÍNIO E 

PARA OS CONDÔMINOS?

R - Inicialmente, é importante fazermos uma análise 

da legislação trabalhista e da Convenção Coletiva 

2013. O Art. 7º, inc. XIII da Constituição Federal de 

1988 prevê que a jornada de trabalho não excederá de 

8h (oito) horas diárias e 44h (quarenta e quatro) 

semanais, facultada a compensação de horários e a 

redução da jornada mediante acordo ou convenção 

coletiva de trabalho. O que exceder do horário normal 

será considerado hora extra para todos os efeitos 

legais. A Convenção Coletiva 2013 convencionou a 

possibilidade do horário normal de trabalho ser 

estendido acaso os empregados e empregadores 

desejem. As jornadas podem ser praticadas nas 

escalas de 12x36, 12x35, 5x1 e 6x2, conforme previsão 

da Cláusula Vigésima Terceira que trata da 

Compensação de Jornada de Trabalho. Esses regimes, 

autorizados pela Convenção, mesmo a jornada sendo 

superior a prevista na CF/88, não caracterizarão horas 

extraordinárias se for firmado o documento 

denominado de Acordo de Compensação de Jornada 

de Trabalho, com assinatura do empregado, do 

empregador e dos sindicatos intervenientes 

necessários. Fora desses horários ora declinados, a 

jornada praticada pelo funcionário é considerada hora 

extraordinária e deve ser paga com o respectivo 

adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre a 

hora normal. Diz, ainda, a Cláusula Vigésima 

Quarta da Convenção 2013 que o labor nas folgas 

e feriados deve ser pago em dobro, além do 

pagamento normal do dia. Sendo assim, a própria 

Convenção esclarece que o pagamento é, na 

verdade, em triplo, pois além do dia normal pago o 

condomínio deve pagar a dobra desse dia 

laborado. Diante de todas as explanações acima 

realizadas, passemos a análise do caso concreto. 

Se o funcionário trabalhar além das horas previstas 

como normais, o mesmo terá direito às horas 

extraordinárias. Sendo assim, se o funcionário 

permaneça nas dependências do condomínio 

realizando serviços para os condôminos ou para o 

próprio condomínio, com intuito de ganhar um 

"extra", isso poderá ocasionar sérias dores de 

cabeça para o condomínio no futuro. Acaso o 

funcionário alegue na justiça que permaner nas 

dependências do condomínio realizando serviços 

extras e prove suas alegações com documentos ou 

testemunhas, a tendência é de que a Justiça do 

Trabalho determine o pagamento das horas 

extraordinárias. Se o trabalho for realizado em dia 

de folga ou feriado, a condenação poderá 

determinar o pagamento em dobro dos dias de 

labor. Sendo assim, a orientação é de que 

terminado o horário de trabalho, o funcionário não 

permaneça nas dependências do condomínio 

realizando qualquer tipo de serviço. Essa 

orientação vale para as horas intrajornadas (dentro 

da jornada) ou para as horas interjornadas (entre 
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Dúvidas Jurídicas

uma jornada e outra). Acaso o funcionário fique no 

condomínio no intervalo de refeição, por exemplo, o 

mesmo não poderá ser convocado para realizar 

qualquer serviço, deverá gozar efetivamente do seu 

intervalo de descanso fora ou em local destinado para 

isso dentro do condomínio. Finalmente, é importante 

sempre registrar o ponto.  

QUANDO NÃO HÁ ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE 

JORNADA ASSINADO, QUAIS AS IMPLICAÇÕES PARA 

O CONDOMÍNIO?

R- A Convenção Coletiva 2013 prevê que para os 

funcionários realizarem as jornadas de 12x36, 12x35, 

5x1 e 6x2 é necessário que seja firmado um Acordo de 

Compensação de Jornada de Trabalho entre o 

empregado, o empregador e os sindicatos 

intervenientes, devendo uma via ser arquivada nos 

dois sindicatos. O não cumprimento dessa exigência 

prevista em Convenção invalida a prática da jornada 

especial prevista na Cláusula Vigésima Terceira e 

sujeita o condomínio ao pagamento das horas 

extraordinárias laboradas acrescidas de 50% 

(cinquenta por cento). Sendo assim, é necessário que 

os síndicos tenham a cautela de realizar esses acordos 

o mais rapidamente possível. É importante que o 

fechamento do acordo seja feito no ato da admissão 

do empregado e que tudo esteja formalizado no 

momento do início do labor da jornada especial. 

Muitos condomínios ainda não firmaram esse Acordo 

de Compensação de Jornada de Trabalho e estão 

sujeitos a possíveis ações trabalhistas, além de multas 

pela fiscalização do Ministério do Trabalho em razão 

da prática irregular da jornada. 

É DEVIDO O PAGAMENTO DA 13ª HORA DE 

TRABALHO PARA OS PORTEIROS NOTURNOS QUE 

LABOREM EM REGIME DE 12X36h E FAÇAM A 

JORNADA DE 19:00h às 07:00h?

R - A Cláusula Vigésima Terceira da Convenção 

Coletiva 2013 prevê no seu Parágrafo 5º que : "Para 

que o empregado noturno, que labora no horário de 

12x36, não tenha direito ao pagamento da 13ª. 

(décima terceira) hora laborada com acréscimo de 

50% (cinquenta por cento), em função da redução 

do horário noturno, citado no parágrafo anterior, 

terá que ser alterada a jornada do mesmo, que pode 

ser praticada nos seguintes horários: 19:00 às 06:00, 

20:00 às 07:00 ou 21:00 às 08:00h, neste caso, sendo 

devido apenas o pagamento do art. 71, §4º., da CLT, 

ou seja, do intervalo de refeição não gozado com o 

acréscimo de 50% (cinquenta por cento). Desse 

modo, acaso o funcionário labore de 19:00h às 

07:00h e não goze do intervalo de descanso, como 

normalmente acontece com o porteiro noturno, o 

mesmo terá direito a 13ª hora laborada acrescida de 

50% (cinquenta por cento), bem como a receber a 

hora de intervalo de refeição com o mesmo 

acréscimo. É importante, porém, que no 

contracheque do funcionário conste a distinção 

entre as horas que estão sendo pagas. A Cláusula 

Vigésima Terceira, Parágrafo 2º determina que as 

horas pagas conforme previsão do art. 71 da CLT, 

devem ser discriminadas com a rubrica "horas de 

intervalo". É importante distinguir as "horas de 

intervalo" das "horas extras" no contracheque, sob 

pena do condomínio não conseguir provar que 

pagou as horas de intervalo. Essa questão está 

diretamente relacionada com a proibição da prática 

do salário complessivo, ou seja, o pagamento deve 

estar discriminado no contracheque do funcionário. 

O MEU FUNCIONÁRIO DIURNO TRABALHA DE 

07:00h ÀS 19:00h NO REGIME DE 12X36h E TEM O 

INTERVALO DE ALMOÇO INDENIZADO. ESSA 

PRÁTICA ESTÁ CORRETA?

R - Não. O funcionário diurno deve gozar o intervalo 

de refeição e esse não pode ser indenizado, é o que 
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Respostas concedidas pela consultora

jurídica do Secovi-PE, 

Dra. Nívea de Paula Vieira Santos Coelho

Advogada - OAB/PE 18.106

Dúvidas Jurídicas

se conclui do teor da Cláusula Vigésima Terceira da 

Convenção Coletiva 2013 que diz: "Parágrafo 3º - 

Somente será permitida a jornada de trabalho de 

12x35, para os porteiros que laborem no horário 

diurno, sendo obrigatória a concessão de 01 (uma) 

hora de gozo para intervalo de refeição, não 

podendo ser indenizada. Que, nesse caso, já que há 

o gozo do intervalo de refeição de tal período não é 

computado na jornada de trabalho, conforme 

determina o art. 71, § 2º, da CLT, não é devido 

nenhum pagamento de hora extra, posto que, o 

empregado está laborando 12 horas com descanso 

de 35 horas, conforme autorizado nesta Convenção 

Coletiva de Trabalho." O que quer dizer que o 

funcionário deve iniciar a jornada de trabalho às 

07:00h, gozar o intervalo de refeição de 1h e terminar 

sua jornada às 20:00h e não às 19:00h. Lembrando que 

o intervalo não conta na jornada de trabalho e, 

portanto, o funcionário não vai laborar 13h, já que de 

07:00h às 20:00h são 13 horas corridas, mas sim, 

trabalhar 12h e gozar de 1h de intervalo de refeição. 

Sendo assim, a jornada do porteiro diurno deve ser de 

12x35, pois o mesmo tem intervalo intrajornada de 1h 

de descanso, que deve ser gozada. A jornada de 

12x36h não pode ser praticada para os porteiros 

diurnos, conforme determina a Convenção Coletiva 

2013. 

O SÍNDICO PODE REPRESENTAR CONDÔMINO POR 

PROCURAÇÃO NAS ASSEMBLEIAS? É NECESSÁRIO 

QUE A PROCURAÇÃO TENHA RECONHECIMENTO DE 

FIRMA?

R - Qualquer pessoa capaz de praticar atos na vida civil 

pode representar o condômino, inclusive o síndico. 

Não existe na lei nenhuma restrição à representação 

por procuração pelo síndico ou membros do conselho 

fiscal dos condomínios. As limitações quanto à 

DIREITO CIVIL

representação devem constar das convenções. 

Acaso haja alguma restrição nesse sentido, a 

convenção deve ser observada. No mais, o síndico 

poderá representar os condôminos nas 

assembleias. A respeito da necessidade de 

reconhecimento de firma, diz o art. 654 do Código 

Civil de 2002 que: "Todas as pessoas capazes são 

aptas para dar procuração mediante 

instrumento particular, que valerá desde que 

tenha a assinatura do outorgante. § 1º O 

instrumento particular deve conter a indicação 

do lugar onde foi passado, a qualificação do 

outorgante e do outorgado, a data e o objetivo 

da outorga com a designação e a extensão dos 

poderes conferidos. § 2º O terceiro com quem o 

mandatário tratar poderá exigir que a 

procuração traga a firma reconhecida." Desse 

modo, a exigência de reconhecimento de firma 

nas procurações também deve estar definida na 

convenção. Nesse caso, o documento em questão 

só terá validade se for cumprida essa formalidade. 

Na dúvida, aconselha-se o reconhecimento para 

evitar problemas na assembleia. Segue decisão do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: "Revelia. 

Efeitos. Assembleia de condomínio. Validade dos 

votos proferidos mediante procuração. O advento 

da revelia não implica, necessariamente, o 

acolhimento do pedido do autor, vez que o 

mesmo pode ser julgado improcedente sempre 

que a prova dos autos mostrar-se incompatível 

com a sua pretensão. Os votos proferidos em 

assembleia de condomínio mediante instrumento 

procuratório sem firma reconhecida são válidos 

sempre que o edital de convocação e o estatuto da 

entidade não prevejam tal exigência para o 

exercício do aludido direito pelo condômino. 

Porém, na hipótese em questão, ainda que 

viciados os votos proferidos por procuração, 

inevitável a vitória da chapa que veio a sagrar-se 

vencedora, tendo em vista o número total de votos 

válidos por ela obtido. (tj-df - ac: 20010610047865 

df , relator: carmelita brasil, data de julgamento: 

12/06/2003, 2ª turma cível, data de publicação: dju 

03/09/2003 pág. : 62)".



NOSSOS SERVIÇOS

CONSULTORIA JURÍDICA

A Consultoria está à disposição dos associados para 

prestar orientação e esclarecimentos sobre Legislação, 

Administração de Condomínios/Empresas, Organização 

Condominial, Regras Trabalhistas, Atualização de 

Convenções de Condomínio, Regimento Interno, Edital de 

Convocação de Assembleia e Ata de Reunião, orientações 

sobre assuntos gerais do dia-a-dia do condomínio, dentre 

outros assuntos atinentes às categorias representadas 

pelo sindicato. 

ASSESSORIA JURÍDICA PARA COBRANÇA 
DE DÉBITOS CONDOMINIAIS

Síndicos poderão dispor de assessoria jurídica para a 

cobrança dos débitos condominiais, as quais se não 

resolvidas no primeiro momento, serão distribuídas 

perante a 1ª Câmara de Conciliação e Arbitragem e, na 

ausência de convenção de arbitragem, perante o poder 

judiciário, caso as partes não firmem compromisso arbitral.

CÂMARA DE CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM

A 1ª CCA-PE está apta a receber as demandas envolvendo 

assuntos relacionados aos condomínios, locação, 

administração, compra e venda de imóveis que estejam  

em litígio. O índice de ações bem sucedidas tem sido 

bastante positivo e um grande número de condomínios e 

de empresas já adicionaram a cláusula arbitral em seus 

contratos, elegendo a 1ª CCA-PE como fórum para solução 

dos seus litígios.

RECURSOS HUMANOS

Criado para atender as necessidades de condomínios e 

empresas na contratação de pessoal, dispondo de banco 

de dados de profissionais para recrutamento e seleção. Os 

candidatos encaminhados para empresa/condomínio 

passarão por avaliação psicológica e serão acompanhados 

durante o período de experiência para avaliação de sua 

adaptação ao trabalho.

FALA SÍNDICO

Espaço de debate criado para que síndicos possam 

esclarecer dúvidas com os advogados do corpo jurídico da 

entidade sobre questões do cotidiano condominial.

O De Olho na Rua estabelece um canal direto de comu-

nicação via rádio entre as portarias e a polícia a fim de 

conferir mais agilidade e eficácia tanto na prevenção da 

criminalidade, ao tirar dúvidas sobre situações suspeitas, 

até no combate, uma vez  que os porteiros passam 

informações precisas e confiáveis sobre os casos que 

chegam a ocorrer. A importância do Programa criado pelo 

sindicato e desenvolvido em parceria com a Secretaria de 

Defesa Social foi comprovada no momento em que foi 

incluído no “Pacto Pela Vida”.

CAMÂRA BRASILEIRA DE COMÉRCIO 
E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS - CBCSI

O Secovi-PE sempre está presente nas reuniões nacionais 

defendendo de maneira proativa os interesses dos seus 

representados. Nessas ocasiões, também é feito o 

acompanhamento das ações da CBCSI no Senado e na 

Câmara dos Deputados, através da assessoria parlamentar 

da Câmara, e das notícias trazidas pelos participantes de 

cada estado, na busca de uma legislação mais adequada 

ao exercício das atividades das categorias envolvidas.

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO

Desenvolve cursos e palestras a fim de qualificar os 

serviços desempenhados nos condomínios e nas 

empresas atuantes nas áreas representadas pela entidade, 

tais como: Melhoria na Qualidade do Atendimento em 

Portaria, Atendimento em Recepção,Técnicas de Limpeza , 

Tratamento de Piscina, Soluções Práticas para Problemas 

Hidráulicos e os cursos a distância Direito Civil Aplicado ao 

Condomínio e Locação de Imóveis.

DELEGACIAS REGIONAIS

O Secovi-PE conta com Delegacias Regionais da 

entidade nos municípios de Gravatá, a 80km  do Recife, 

e de Caruaru, na região Agreste, a 131km da capital 

pernambucana. 

Gravatá - Av. Gov. Agamenom Magalhães, 43, loja 6 - 

Prado - Fone: 3533 7169. 

E-mail: delegaciagravata@secovi-pe.com.br.

Caruaru - Av. Rodrigues de Abreu, 602, Loja 3, Bairro 

Maurício de Nassau - Fone: 3721 5374.

E-mail: delegaciacaruaru@secovi-pe.com.br

PROGRAMA DE OLHO NA RUA




