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MercadoImobiliário

RESPONSABILIDADECIVILDO
CORRETORDEIMÓVEISNOS
NEGÓCIOSIMOBILIÁRIOS

A

profissão de Corretor de Imóveis vem evoluindo
gradativamente de acordo com as exigências e
necessidades do setor. Diante de um cenário onde os
clientes estão cada vez mais bem informados e exigentes,
ser um corretor de imóveis requer do profissional, além da
formação de nível técnico ou superior, um perfil preparado para lidar com as versatilidades e concorrências do
mercado.
Além disso, o profissional deve estar ciente que responde civil e penalmente por atos profissionais danosos
ao cliente, a que tenha dado causa por dolo, imperícia, imprudência, negligência ou infrações éticas.
A profissão possui leis e decretos que regulamentam a
atividade e estipulam direitos e deveres dos profissionais.
De acordo com a lei 6.530/78 que regulamenta a profissão, cabe ao corretor de imóveis exercer a intermediação
na negociação imobiliária. De acordo com o art. 20 da lei
“Ao Corretor de Imóveis e à pessoa jurídica inscrita nos órgãos de que trata a presente Lei é vedado: I - prejudicar, por
dolo ou culpa, os interesses que lhe forem confiados; II - auxiliar, ou por qualquer meio facilitar, o exercício da profissão
aos não inscritos; III - anunciar publicamente proposta de
transação a que não esteja autorizado através de documento escrito; IV - fazer anúncio ou impresso relativo à atividade profissional sem mencionar o número da inscrição; V anunciar imóvel loteado ou em condomínio sem mencionar
o número do registro do loteamento ou da incorporação no
Registro de Imóveis; VI - violar o sigilo profissional; VII - negar aos interessados prestações de contas ou recibo de
quantias ou documentos que lhe tenham sido entregues a
qualquer título; VIII - violar obrigação legal concernente ao
exercício da profissão; IX - praticar, no exercício da atividade
profissional, ato que a Lei defina como crime ou contravenção”.
Já o Código Civil trata sobre a corretagem de imóveis
nos art. 722 a 729. O artigo 723 do Código Civil brasileiro
responsabiliza o corretor pela diligência na intermediação, sendo que a diligência e cuidado exigido do corretor
não é a de um cidadão normal, mas de um profissional que
sabe ou deveria saber dos riscos do negócio: “Art.723. O
corretor é obrigado a executar a mediação com a diligência
e prudência que o negócio requer, prestando ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento
dos negócios; deve ainda, sob pena de responder por perdas
e danos, prestar ao cliente todos os esclarecimentos que estiverem ao seu alcance, acerca da segurança ou risco do ne04

Imagem: Freepik.

gócio, das alterações de valores e do mais que possa influir
nos resultados da incumbência”.
O Corretor de Imóveis também está submetido às regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor,
onde destaca-se à obrigação de prestar informações precisas sobre o imóvel, conforme art. 6º inciso III: “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço,
bem como sobre os riscos que apresentem”. Ou seja, mesmo
o corretor de imóveis atuando por meio de uma incorporadora, precisa analisar os dados contidos nos informes
publicitários para divulgar conforme a realidade do imóvel, sob pena de responsabilidade solidária.
Pois a venda de imóvel em situação irregular, que possa configurar ato ilícito, como incorporações sem registro,
loteamento clandestino, além de configurar infração ética,
acarreta a responsabilidade de todos aqueles que contribuíram para o dano, inclusive o intermediador do negócio, pela falha na prestação de serviços.
Acerca da responsabilidade civil, há diferença entre o
corretor profissional liberal e a imobiliária pessoa jurídica.
A legislação consumerista dispõe que a responsabilidade
dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa (art. 14, §4º, CDC).
Portanto, desde que o profissional comprove que
atuou com a devida diligência, com transparência, probidade e boa-fé, prestando todas as informações necessárias ao negócio, tanto na documentação quanto a eventuais vícios de construção, igualmente assistiu ao cliente,
elucidando eventuais riscos, ônus, ações e consequências
legais ou econômicas, sua responsabilidade fica restrita a
dolo ou culpa subjetiva no exercício da atividade de intermediação, não ressarcindo eventuais danos por frustrações ou desfazimento do negócio ensejado pelas partes.
As pessoas jurídicas, por sua vez, incorporadoras e
imobiliárias podem responder independente de culpa,
pois sujeitas a teoria da responsabilidade objetiva, sendo
que o Código Civil, também traz disposição neste sentido,
intitulada de risco empresarial, consoante art.; 927, parágrafo único.
Ademais, a responsabilidade civil não fica limitada as
transações imobiliárias, mas se estende à atividade de ad-
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ministração de imóveis, quando há atuação por intermédio de mandato, e deve o corretor ou imobiliária responder pelos prejuízos decorrentes da sua conduta dolosa ou
culposa, pois o mandatário é obrigado a aplicar toda sua
diligência habitual na execução do mandato.
Assim, é dever do profissional alertar as partes de todos os problemas e riscos daquele negócio, destacando aqueles passíveis de causar maior problema. Se por dolo ou
culpa o corretor de imóveis, no exercício de sua profissão
cometer algum ato que possa causar danos, mesmo que
moral comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo.
Dessa forma, o corretor deve se atualizar sobre todas as
circunstâncias do negócio antes de oferecer a venda e não
pode omitir detalhes. Também de acordo com o Código
de Ética, o corretor deve recusar transação ilegal, injusta
ou imoral.
No mais, sobre a responsabilidade criminal do corretor
de imóveis, algumas condutas podem configurar crime ou
contravenção penal, tais como apropriação indébita de
valores de terceiro, recebidos em razão de ofício, emprego ou profissão, estelionato ao realizar transações fraudulentas, lavagem de dinheiro ao regularizar e legalizar valores advindos de atividades ilícitas, por meio de operações
comerciais e financeiras no mercado imobiliário, a prática
de exercício ilegal da profissão, e ainda as condutas previstas na Lei de Incorporação Imobiliária (Lei. 4591/64).
O Código de Ética do Corretor de Imóveis foi aprovado
por meio da Resolução nº 326/92 do Conselho Federal dos
Corretores de Imóveis e define as responsabilidades do
Corretor de Imóveis perante o exercício da profissão, à
classe, aos colegas, e em relação aos clientes:

Responsabilidade do Corretor de Imóveis, em relação aos clientes:
a. inteirar-se de todas as circunstâncias do negócio, antes
de oferecê-lo;
b. apresentar, ao oferecer um negócio, dados rigorosamente certos, nunca omitindo detalhes que o depreciem,
informando o cliente dos riscos e demais circunstâncias
que possam comprometer o negócio;
c. recusar a transação que saiba ilegal, injusta ou imoral;

d. comunicar, imediatamente, ao cliente o recebimento de
valores ou documentos a ele destinados;
e. prestar ao cliente, quanto este as solicite ou logo que
concluído o negócio, contas pormenorizadas;
f. zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica do negócio, reservando ao cliente a decisão do que
lhe interessar pessoalmente;
g. restituir ao cliente os papéis de que não mais necessite;
h. dar recibo das quantias que o cliente pague ou entregue a qualquer título;
i. contratar, por escrito e previamente, a prestação dos
seus serviços profissionais;
j. receber, somente de uma única parte, comissões ou
compensações pelo mesmo serviço prestado, salvo se, para proceder de modo diverso, tiver havido consentimento
de todos os interessados, ou for praxe usual na jurisdição;

Ao corretor de imóveis e à pessoa jurídica é vedado:
a. prejudicar, por dolo ou culpa, os interesses que lhe forem confiados;
b. auxiliar, ou por qualquer meio facilitar, o exercício da
profissão aos não inscritos;
c. anunciar publicamente proposta de transação a que
não esteja autorizado através de documento escrito;
d. fazer anúncio ou impresso relativo à atividade de profissional sem mencionar o número da inscrição;
e. anunciar imóvel loteado ou em condomínio sem mencionar o número de registro do loteamento ou da incorporação no Registro de Imóveis;
f. violar o sigilo profissional;
g. negar aos interessados prestação de contas ou recibo
de quantias ou documentos que lhe tenham sido entregues a qualquer título;
h. violar obrigação legal concernente ao exercício da profissão;
i. praticar, no exercício da atividade profissional, ato que a
lei defina como crime ou contravenção;
j. deixar de pagar contribuição ao Conselho Regional.
Fontes: Cofeci. Código Civil / Assessoria Jurídica do Secovi/SC
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INDIVIDUALIZAÇÃODE
ÁGUAEMCONDOMÍNIO
GERADIVERSOSBENEFÍCIOS

O

sistema de individualização de água em condomínios é um tema bastante debatido no setor, pois a implantação gera diversos benefícios, tanto para os moradores como para o condomínio como um todo.
Em julho de 2016 foi sancionada a Lei n. 13.312, que
torna obrigatória a medição individualizada do consumo
hídrico nas novas edificações condominiais, em todo território nacional, alterando, por consequência, a Lei n.
11.445/2007, a qual estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico. “As novas edificações condominiais
adotarão padrões de sustentabilidade ambiental que incluam, entre outros procedimentos, a medição individualizada do consumo hídrico por unidade imobiliária”, diz o
texto.
A lei entrará em vigor em 2021, ou seja, cinco anos após
sua publicação, período em que as construtoras terão que
se adaptar. O objetivo é que os condôminos paguem um
valor mais justo na taxa de água, pois o hidrômetro permite discriminar o consumo de cada apartamento, dividindo
apenas os gastos referentes às áreas comuns.
Vale ressaltar que já existem leis municiais que tratam
do assunto. Exemplo disso é a Lei n. 2.507/2005, de Balneário Camboriú, que prevê a obrigatoriedade de instalação de hidrômetros nas unidades condominiais, sob pena
da não concessão do alvará de construção. Embora a obrigatoriedade dos novos projetos incluírem hidrômetros individuais nos condomínios, desde 2005, a leitura e a cobrança individualizada, por consumidor, ocorreram somente em 2015, mediante decisão judicial, em ação proposta pelo Secovi/SC. A partir daí, a empresa concessionária no município foi obrigada a realizar a leitura individual
e a cobrar de cada unidade o volume real consumido, gerando maior economia aos usuários do serviço.
De acordo com a síndica e também Diretora do Secovi/SC, Giovana Menegatti, a individualização de água é
benéfica, pois gera economia para o condomínio. “Com o
sistema de água individualizado os condôminos cuidam
mais quando sabem ao certo quanto irão ter que pagar,
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Imagem: Freepik.

reduzindo assim o desperdício”, explica.
A Diretora informa ainda que estudos mostram que a
individualização gera redução média de 30% do consumo,
além de auxiliar também na inadimplência já que as contas do condomínio vêm todas no mesmo boleto e também sem a água no boleto este fica mais barato e os níveis
de inadimplência são reduzidos. Assim, o usuário que é
bom pagador, jamais terá sua água cortada pela irresponsabilidade dos maus pagadores.
Outro benefício da individualização de água, segundo
a síndica, é a identificação de vazamentos, “com a medição coletiva, vazamentos e irregularidades são identificados apenas quando o valor da conta de água geral vem
muito alto, mas não dá para saber de onde vem a irregularidade. Com a medição individualizada, identificar vazamentos e corrigi-los fica muito mais fácil”, esclarece Giovanna.
A economia também para os condôminos é outro benefício destacado por Giovanna, pois cada um paga apenas pelo que consome, os medidores individuais trazem
redução de água e garante mais justiça. “Aquela pessoa
que mora sozinha deixa de pagar a mesma conta de uma
família com quatro ou cinco pessoas. É importante também para o meio ambiente, já que os moradores passam a
gastar com mais consciência”. reforça.
Os construtores também são beneficiados neste processo, pois um projeto com soluções otimizadas considerando sistemas individualizados pode inclusive baratear
os custos com as instalações hidráulicas, além de ser um
fator comercial de venda dos apartamentos.

Condomínios Antigos
Embora a lei exija a obrigatoriedade da individualização para condomínios novos, os antigos também deveriam tentar se enquadrar para economizar água e reduzir

MercadoCondominial
custos, entretanto o valor de investimento para a mudança é um fator negativo para a possibilidade da adaptação.
Segundo a relatoria da Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) do
Senado Federal, a obrigação da mudança apenas para novos condomínios se deve a pareceres técnicos de organismos como Confea, CREA e Sinduscons. Segundo o relator,
a medição individual exigiria a instalação de colunas específicas com hidrômetros individualizados para cada unidade autônoma ou a implantação de hidrômetros em cada ramal das colunas existentes. Por isso, ele apresentou
emenda para assegurar que a obrigação seja imposta apenas às edificações construídas a partir da vigência da lei.
Para prédios antigos com muitos pavimentos, a reforma a
ser realizada se torna muito onerosa para os condôminos.
Quem já fez, não gastou menos que R$ 5.000,00 por
unidade. Mesmo assim, segundo dados da Agência Nacional de Águas (ANA), entre 2009 e 2014, 160 mil prédios
em todo o Brasil já adotaram o hidrômetro individual. A
instalação garantiu, em média, redução de 20% no custo
da conta de água dos condomínios.

Para a síndica Giovana Menegatti, “o desafio para instalação da individualização de água em prédios antigos
depende da contratação de profissionais habilitados para
mudar o projeto hidráulico”. A síndica explica ainda que
mesmo assim vale a pena optar pela individualização, pois
gera uma valorização maior nos imóveis. “A água individualizada tem se tornado exigência de clientes,” reforça.
A síndica esclarece ainda que a maioria dos condomínios que administra já possui água individualizada e os que
ainda não possuem, está buscando possibilidades para a
implantação.
Importante ressaltar que os prédios antigos que queiram fazer a alteração, é necessário convocar uma assembleia específica para tratar do assunto, pois não haverá
mais o rateio das contas, ou seja, a despesa vai deixar de
ser ordinária e será cobrada de acordo com o consumo de
cada unidade. Além disso, a reforma deverá ser gerenciada com cautela, pois exige atenção ao projeto estrutural
do edifício e cumprimento das normas técnicas da ABNT
referentes à construção civil.
Fonte: Portal Senado Notícias / Assessoria Jurídica do Secovi/SC.
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COMISSÃO DE CORRETAGEM SOMENTE COM
O RESULTADO ÚTIL DA NEGOCIAÇÃO.

A

Terceira Turma do STJ, em sessão realizada no dia
26/9/2017, afastou a cobrança de comissão de corretagem em negociação imobiliária, rescindida em razão
da existência de processo anterior de desapropriação. Entenderam os Ministros que a conclusão da venda dependia da ausência de restrições cartorárias, tornando o
negócio jurídico precário e, por consequência, o contrato
de corretagem não atingiu seu objetivo.
Segundo o Ministro Relator: “Nota-se que o resultado
obtido com a intermediação foi inútil em virtude da desapropriação implementada pelo poder público. Desse modo, não poderia o promitente vendedor alienar o imóvel,
tendo em vista que não se pode transferir o domínio por
pessoa que não tem ou deixou de ter, por qualquer motivo, a qualidade de proprietário do imóvel”. Embora os pre-

cedentes do STJ sejam favoráveis pela legitimidade da cobrança da comissão, destacou-se que além da aproximação das partes, há a necessidade do resultado útil, com a
formalização de vínculo negocial irretratável.
Como se não bastasse isso, destacou-se também a responsabilidade do corretor de imóveis em verificar os documentos relativos ao imóvel e ao vendedor antes da celebração do contrato, para que se realize uma negociação
juridicamente segura, conforme prevê o art. 723, do Código Civil, o que não ocorreu no caso, tendo em vista a existência de ação desapropriação, averbada na matrícula e
não observada pelos corretores. Por essas razões, o pedido de cobrança da comissão de corretagem foi negado
(REsp n. 1272932).

MEDIDA PROVISÓRIA N. 808 – CORRETOR DE
IMÓVEIS AUTÔNOMO.

N

a qualidade de representantes das pessoas jurídicas do
ramo imobiliário da sua base territorial, o Secovi/SC
vem sustentando a autonomia do corretor de imóveis no
exercício da sua profissão, em parceria com as imobiliárias.
Não foram poucas as manifestações pela inexistência
de vínculo empregatício e hierárquico entre imobiliárias e
corretores. Prova disso, foi o encaminhamento de propostas legislativas que resultaram na sanção da Lei n. 13.097/15
(art. 139, que alterou a Lei n. 6530//78), criando a figura do
corretor associado.
Embora tal legislação ainda não tenha surtido o efeito
desejado, muito em virtude da atitude dos sindicatos dos
corretores, agora com a edição da Medida Provisória n. 808,
vislumbra-se nova perspectiva nessa relação. A norma
08

prevê que a contratação do autônomo, cumpridas as formalidades legais, de forma continua ou não, afasta a qualidade de empregado (art. 442-B), incluindo expressamente
o corretor de imóveis como atividade compatível com o
contrato autônomo (§5º). No seu §1º, há a vedação de
cláusula de exclusividade, porém, está disposto no §2º a
não caracteriza de vínculo quando a prestação do serviço
se der a apenas um tomador, no caso, a uma imobiliária.
A Medida Provisória tem validade de 120 dias, quando
o Congresso deverá votar pela aprovação ou alteração da
proposta do Executivo. Caso não haja votação, a MP
torna-se sem efeito. Esperamos em breve repassar informações positivas a respeito dessa norma de grande relevância aos interesses da nossa categoria.

Legislação

REFORMA TRABALHISTA – MUDANÇAS
ADVINDAS COM A LEI 13.467/17
Ÿ

Jornada 12 x 36: A jornada de trabalho de doze horas
seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, somente será válida, mediante previsão em
Convenção Coletiva ou Acordo Coletivo de Trabalho,
observados ou indenizados os intervalos para repouso
e alimentação;

Apesar de, a Lei 13467/2017 permitir a estipulação da
jornada 12 x 36 por acordo individual, a Medida Provisória
808/2017 retirou tal dispositivo da legislação trabalhista,
com exceção do setor da saúde.
Os contratos trabalhistas dos condomínios e empresas
da base territorial do SECOVI/SC, que possuem funcionários contratados pela jornada 12 x 36, são válidos, pois há
previsão na Convenção Coletiva 2017/2018.
Ÿ

Homologação Sindical das Rescisões: Não é mais obrigatório, pois, a Lei 13467/2017 revogou o parágrafo
primeiro do artigo 477, que exigia assistência sindical
para contratos de trabalho superiores a um ano.

Contudo, há obrigatoriedade da assistência sindical
para homologação prevista na Convenção coletiva do
SECOVI/SC, com exceções e dispensa de homologação
nos contratos inferiores a 6 meses para funcionário de
shopping center e de 4 meses para demais categorias, isto
é, de condomínios, imobiliárias, administradoras, incorporadoras etc.
Ÿ

Férias: As férias poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a
quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um. Art. 134. §1º,
CLT.

As férias não poderão ter inicio no período de dois dias
que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado (sábado e domingos para empregados com jornada
de segunda a sexta-feira). Art. 134. §3º, CLT.
Os empregados menores de 18 anos ou maiores de 50
anos poderão ter as férias fracionadas, conforme melhor
interesse do empregador. Revogado o §2º, Art. 134, CLT.

VAGA DE GARAGEM EM CONDOMÍNIO,
QUANDO POSSUI MATRÍCULA PRÓPRIA NO
REGISTRO DE IMÓVEIS NÃO CARACTERIZA
BEM DE FAMÍLIA.

O

tribunal de Justiça de Santa Catarina ao julgar apelação cível de Rio do Sul, confirmou entendimento
de que a vaga de garagem quando tida como unidade autônoma, pode ser penhorada, pois não compõe a unidade
habitacional, portanto, não se reveste da benesse da impenhorabilidade do bem de família. O entendimento segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de
penhora" (Súmula 449, CORTE ESPECIAL, julgado em
02/06/2010, DJe 21/06/2010). 3. No caso dos autos, o benefício da impenhorabilidade que recai sobre o imóvel resi-

dencial do devedor não se estende ao box de garagem residencial, porque ele possui matrícula própria. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp
779.583/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 15/03/2016) (TJSC,
Apelação Cível n. 0300709-92.2016.8.24.0054, de Rio do
Sul, rel. Des. Carlos Adilson Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 21-02-2017).
Assim, inviável a proteção legal advinda da Lei 8.009/90,
pois a vaga de garagem, independente à unidade habitacional, não se caracteriza como bem de família.

Coluna Assinada por: André Henrique Bräscher (OAB/SC 16.242) e Morgana Schoenau da Silva (OAB/SC 34.633)
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Entrevista
Entrevista com Maestro

João Carlos Martins
O Maestro ocupa um lugar ímpar no cenário musical
brasileiro, tendo sido considerado um dos maiores
intérpretes de Bach do século XX e foi o palestrante do Dia do
Síndico 2017, evento realizado pelo Secovi/SC.
Secovi/SC: Como começou sua paixão pela música?
Maestro João Carlos Martins: Tudo começou com meu
pai, um grande incentivador. Ele tinha o sonho de ser pianista, mas aos dez anos ele perdeu um dedo em um acidente. Foi dele que ganhei meu primeiro piano aos oito
anos, e seis meses depois venci um concurso tocando obras de Bach. Desde então o piano e a música são minha
vida.
Secovi/SC: Quais os desafios enfrentou até se tornar
um dos mais respeitados pianistas no cenário nacional
e internacional?
Maestro João Carlos Martins: Muitos problemas de saúde tentaram me afastar da minha música. Eu sempre digo
que seria pouco dizer que a música me auxiliou nos desafios que enfrentei. Prefiro afirmar que a música salvou minha vida. Tive que parar duas vezes, mas sempre consegui
voltar, sempre com muita vontade e determinação. Como
eu digo, a pessoa é como uma flecha, ela tem seu destino.
Ela pode cometer erros, mas corrige até alcançar seu destino. Então eu sempre procurei manter essa minha missão
na música.
Secovi/SC: Em que momento decidiu seguir a carreira
de maestro?
Maestro João Carlos Martins: Passar de pianista para
maestro foi um caminho para manter o sonho de continuar buscando a excelência musical. Apesar de todas as adversidades que enfrentei, sempre volto à minha missão,
que é permanecer na música. Quando os médicos disseram que eu não poderia mais tocar piano nem com a mão
esquerda nem com a direita, aquilo foi um pesadelo, mas
sonhei com o maestro Eleazar de Carvalho, que me recomendou estudar regência. No dia seguinte, o maestro Júlio Medaglia me deu a primeira aula. Eu já tinha 63 para 64
anos quando comecei a estudar. Já são mais de dez anos
como maestro.
Secovi/SC: Quantos concertos o senhor já realizou ao
longo de sua carreira?
Maestro João Carlos Martins: Já entrei no palco mais de
5 mil vezes na minha vida, desde o principal teatro do
mundo até a periferia mais carente do nosso país.
Secovi/SC: Qual o sentimento em saber que sua história de superação e de persistência inspiram pessoas em
todo mundo?
Maestro João Carlos Martins: Eu fico feliz com o exemplo que eu possa dar. Mostrando que superação a gente
consegue com a disciplina de um atleta e a alma de um
poeta. É isso que procuro fazer como modelo de inspira10

ção para outras pessoas. O grande segredo é ter determinação para ultrapassar os desafios quase intransponíveis e
humildade para saber qual o seu destino.
Secovi/SC: O senhor foi um dos idealizadores da Fundação Bachiana, que promove a socialização da música clássica. Como surgiu a ideia deste projeto?
Maestro João Carlos Martins: A Bachiana Filarmônica
SESI-SP surgiu em 2004, e sua missão é democratizar a
música clássica no Brasil. Além de sua temporada na capital paulista, a orquestra faz turnês estaduais e nacionais,
formando um público que, muitas vezes, não teve acesso
a música clássica. Desde que foi criada a maioria dos concertos contam com ingressos gratuitos, para levar a música erudita para todos.
Secovi/SC: O senhor acredita que a sociedade brasileira evoluiu com relação ao acesso à cultura?
Maestro João Carlos Martins: Acho que cada vez mais a
cultura ganha seu espaço. Penso no legado que quero deixar. Por isso meu objetivo continua sendo de democratizar
a música clássica. Adoro uma frase que Villa-Lobos sempre dizia e sempre a uso como referência: “Não é um público culto que vai julgar as artes. São as artes que mostram a cultura de um povo”.
Secovi/SC: Recentemente foi lançado nos cinemas o
filme “João, o Maestro”, inspirado em sua trajetória de
vida. O filme foi bem fiel com relação o seu envolvimento com a música. O senhor acredita que essa obra
pode influenciar positivamente novos artistas?
Maestro João Carlos Martins: Eu espero que sim. Espero
que as pessoas vejam que existem os obstáculos quase intransponíveis que você precisa ter a determinação para ultrapassar. Para isso é necessário quase que uma obstinação além da disciplina. E tem aqueles obstáculos que Deus
coloca em seu destino, como uma pessoa que tenha perdido movimentos. Neste caso é preciso ter muita humildade para reconhecer seu destino. A grande mensagem é
essa, é preciso ter determinação para ultrapassar os quase
intransponíveis e humildade para saber qual o seu destino.
Secovi/SC: Deixe um recado para os leitores da Revista
da Habitação
Maestro João Carlos Martins: Meu recado é fazer tudo
com paixão, se dedicar muito, se emocionar e emocionar
aos outros. Algo que sempre digo e recomendo aos jovens músicos, mas que serve para todo mundo. Tudo se
consegue com 98% de transpiração e 2% de inspiração.

Pesquisa

PESQUISAS DO MERCADO
IMOBILIÁRIO

CENÁRIO DO
MERCADO IMOBILIÁRIO:

O Departamento de Pesquisa do Secovi/SC
avalia o Mercado Imobiliário de Santa
Catarina e fornece análises conforme a sua
necessidade.

Análise Temporada 2017/2018.
Com base nos anúncios dos imóveis disponíveis para
locação de temporada nos sites das imobiliárias cadastradas no portal Chave Fácil em Balneário Camboriú, Bom-

Consulte-nos: (47) 3367-1985
pesquisa@secovi-sc.com.br

binhas e Itapema, o Departamento de Pesquisa do SECOVI
SC realizou a análise dos valores ofertados para a temporada 2017/2018.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ
De acordo com os resultados da pesquisa de Balneário
Camboriú observa-se que os tipos “Apartamento com três
dormitórios” e “Apartamento com dois dormitórios” se
destacam pela maior oferta na cidade. Quando analisado
por região, o bairro Centro apresentou maior oferta com
um total de 70% dos imóveis anunciados.

Valor de Aluguel (R$)
Diária (Balneário Camboriú)

2,6%
3,6%
6,1%
5,2%

Descrição

37,9%
10,2%

34,4%

Apto. 3 Dorm.
Apto. 2 Dorm.
Apto. 1 Dorm.
Apto. 4 Dorm.
Casa Alven. 3 Dorm.
Casa Alven. 4 Dorm.
Outros Tipos

Gráﬁco 1: Participação percentual de imóveis ofertados para locação temporada – outubro de 2017. Fonte: Departamento de Pesquisa do
Secovi/SC. Margem de Erro Amostral de 10% a 20%.
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No quadro abaixo é apresentado a variação dos valores dos imóveis estudados, desde o valor mínimo ao máximo ofertado sem levar em consideração a localização,
padrão e tamanho destes imóveis. Nota-se que o tipo “Apartamento com quatro dormitórios” apresentou o maior
valor ofertado, com valor máximo de R$ 5.100,00 a diária.

Mínimo

Médio

Máximo

Apartamento 1 dorm.

170,00

329,21

550,00

Apartamento 2 dorm.

230,00

511,64

1.000,00

Apartamento 3 dorm.

300,00

1.016,16

2.750,00

Apartamento 4 dorm.

600,00

1.950,73

5.100,00

Casa Alvenaria 3 Dorm.

300,00

1.067,50

2.200,00

Casa 4 dorm.

600,00

1.470,00

3.000,00

Quadro 1: Valores ofertados para locação temporada. Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC. Margem de Erro Amostral de 10% a 20%.

Pesquisa

ITAPEMA
Em Itapema, os “Apartamentos com três dormitórios” e
“Apartamentos com dois dormitórios” se destacaram por
apresentar maior quantidade ofertada na cidade. Quando
analisado as ofertas por região, notou-se que a maioria
das ofertas estão localizadas em Meia Praia.
Analisando o valor das ofertadas, notou-se que as “Casas de Alvenaria com cinco ou mais dormitórios” se destacam por apresentar o maior valor médio e máximo ofer-

1,8%
2,4%
2,9%

Valor de Aluguel (R$) - Diária (Itapema)

1,8%
6%
8,2%
38,9%

5,9%
6,2%

tado, sendo seu valor médio de R$ 1.276,92 a diária e máximo chegando a ser ofertada por R$ 2.500,00 a diária. Outro destaque são os ”Apartamentos com quatro dormitórios” que são ofertado de R$ 700,00 a R$ 1.900,00 a diária.
O quadro abaixo apresenta a variação do valor das diárias, desde a oferta mais barata até o valor máximo ofertado, não considerando a localização, padrão e tamanho
dos imóveis na amostra.

31,8%

Apto. 3 Dorm.
Apto. 2 Dorm.
Casa Alven. 3 Dorm.
Apto. 4 Dorm.
Casa Alven. 2 Dorm.
Casa Alven. => 5 Dorm
Quitinete
Sobrado 3 Dorm.
Outros Tipos

Gráﬁco 2: Participação percentual de imóveis ofertados para locação temporada – outubro de 2017. Fonte: Departamento de Pesquisa do
Secovi/SC. Margem de Erro Amostral de 10% a 20%.

Descrição

Mínimo

Médio

Máximo

Apartamento 2 dorm.

350,00

496,61

700,00

Apartamento 3 dorm.

450,00

714,29

1.100,00

Apartamento 4 dorm.

700,00

1.264,06

1.900,00

Casa Alven. 2 Dorm.

300,00

451,33

580,00

Casa Alven. 3 Dorm.

450,00

670,88

1.000,00

Casa Alven. => 5 Dorm.

600,00

1.276,92

2.500,00

Quitinete

250,00

322,00

500,00

Quadro 2: Valores ofertados para locação temporada. Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC. Margem de Erro Amostral de 10% a 20%.

BOMBINHAS
Em Bombinhas, os tipos de imóveis que apresentaram
maior oferta foram os tipo “Apartamentos com dois dormitórios” e “Apartamentos com três dormitórios”. Quando analisado as ofertas por região, notou-se que Bombas
se destacou por apresentar o maior percentual de ofertas
na cidade.
Analisando o valor ofertado, notou-se que os imóveis
que possuem três dormitórios se destacaram por apresentar um valor maior nas diárias, sendo que a “Casa de

Alvenaria com três dormitórios” apresentou um valor superior entre os tipos estudados, sendo seu valor médio de
R$ 730,00 a diária e seu valor máximo ofertado por R$
1.300,00 a diária.
O quadro a baixo apresenta a variação do valor das diárias, desde a oferta mais barata até o valor máximo ofertado, não considerando a localização, padrão e tamanho dos
imóveis na amostra.

Valor de Aluguel (R$) - Diária (Bombinhas)

3,8%
3,8%

11%
28,8%

4,7%
5,9%
14,8%

27,1%

Apto. 2 Dorm.
Apto. 3 Dorm.
Apto. 1 Dorm.
Sobrado 2 Dorm.
Casa Alven. 3 Dorm.
Cobertura 3 Dorm.
Sobrado 3 Dorm.
Outros Tipos

Gráﬁco 3: Participação percentual de imóveis ofertados para locação temporada – outubro de 2017. Fonte: Departamento de Pesquisa do
Secovi/SC. Margem de Erro Amostral de 10% a 20%.

Descrição

Mínimo

Médio

Máximo

Apartamento 1 dorm.

250,00

447,06

550,00

Apartamento 2 dorm.

320,00

439,37

600,00

Apartamento 3 dorm.

350,00

615,81

1.000,00

Casa Alven. 3 Dorm.

400,00

730,00

1.300,00

Sobrado 2 Dorm.

300,00

438,57

700,00

Quadro 3: Valores ofertados para locação temporada. Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC. Margem de Erro Amostral de 10% a 20%.
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Capa

SECOVI SC
Sede em Balneário Camboriú

CONTRIBUIÇÃOSINDICAL
ESUAIMPORTÂNCIA
E

mbora a Reforma Trabalhista – Lei n. 13.467, de
13/7/2017 – tenha caracterizada como facultativa a
contribuição sindical patronal, tramitam ações perante o
Supremo Tribunal Federal discutindo a constitucionalidade da nova lei. Tratando-se de contribuição de natureza
tributária, há forte posicionamento jurídico que a Lei Ordinária n. 13.467/2017 não poderia alterar a obrigatoriedade da sindical, por não ser Lei Complementar. Já se tem,
inclusive, posicionamento do Judiciário nesse sentido. Exemplo disso é a decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara do Trabalho de Lages, na qual se determina o recolhimento da
contribuição sindical de empregados de uma sociedade
educativa (autos n. 0001183-34.2017.5.12.0007). Enquanto isso prevalece a não obrigatoriedade prevista no art.
578, e seguintes da CLT.
Independentemente da legalidade ou não da reforma
no que tange a contribuição sindical, a nova Lei manteve
em vigor os artigos 607 e 608 da CLT, que dispõem sobre a
obrigatoriedade de apresentação da prova de quitação da
contribuição sindical para o comparecimento às concorrências públicas ou administrativas (licitações), bem como
para concessão ou renovação de registros ou licenças para funcionamento dos estabelecimentos e empresas, ou
alvarás de licença ou localização, pelas repartições federais, estaduais ou municipais.
Vale ressaltar, ainda, que o Secovi/SC continua como
representante sindical dos condomínios e empresas que
constituem sua base territorial (imobiliárias, shoppings
centers, administradoras de imóveis, administradoras de
bens, loteadoras e incorporadoras), e permanecerá atuando em defesa destas categorias, assistindo de forma efetiva as empresas e condomínios que optarem pela continuidade da contribuição sindical.
A contribuição sindical é um instrumento de fortalecimento das categorias representadas, fortalecimento este
refletido também na sociedade como um todo. Para que
um sindicato seja atuante e representativo é necessário
que ele tenha subsídios para planejar e implantar políticas
e ações focadas na defesa dos direitos e interesse de seus
representados, transformando os recursos obtidos com a
contribuição em serviços e benefícios, gerando resultados
importantes para todo o setor produtivo. A contribuição
sustenta um sistema de representação local e nacional para a defesa dos interesses dos setores representados, além
de fornecer suporte para inovação, capacitações, apoio
para internacionalização, entre outros.

FUNÇÃO SOCIAL DO SINDICATO
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dicato torna viável o desenvolvimento de todo um setor. A
partir do momento em que um sindicato recebe subsídios
de sua categoria, por meio da contribuição sindical, a entidade consegue criar uma estrutura para garantir aos seus
representados melhores condições por meio da negociação coletiva de trabalho, além da defesa da classe nas
questões jurídicas, convênios com empresas para oferta
de serviços dos mais variados segmentos da sociedade,
com vantagens para os associados, pesquisas de mercado, promoção de cursos e palestras para o desenvolvimento profissional, entre outros.
Para atender essa demanda, os sindicatos precisam ser
compostos por profissionais gabaritados e qualificados
que devem buscar identificar as melhores ações para suprir as necessidades identificadas e possíveis ameaças externas que possam prejudicar o desenvolvimento pleno
da categoria.
Sem a atuação dos sindicatos as negociações das convenções coletivas de trabalho que são celebradas anualmente entre os sindicatos laborais e patronais, que refletem diretamente nos ajustes salariais e demais acordos,
deixam de acontecer. Por meio da negociação coletiva de
trabalho são definidos os pisos salariais, os benefícios,
banco de horas, jornadas diferenciadas, entre outras situações não previstas em lei que interferem na relação entre o empregador e o empregado. Para realizar essas negociações os sindicatos possuem profissionais que analisam a realidade econômica dos segmentos representados
e definem as melhores opções de reajustes e acordos coletivos.
Em 2017 foram realizadas diversas reuniões com a
categoria para colher as reivindicações a serem propostas
em negociação com os sindicatos laborais, onde 63
munícipios já possuem convenções coletivas homologadas pelo M.T.E.
Além disso, os sindicatos possuem uma forte atuação
junto aos órgãos e autoridades administrativas e legislativas, onde acompanha e discute propostas de leis em
âmbito federal, estadual e municipal, que possam interferir no dia a dia de seus representados.
Com a Reforma Trabalhista o negociado passa a prevalecer sobre o legislado, e a Convenção ou Acordo coletivo
poderão livremente dispor acerca de pactos quanto à jornada de trabalho (jornada 12X36 somente em CCT ou
ACT), banco de horas anual, intervalo intrajornada de no
mínimo de trinta minutos, tele trabalho, regime de sobreaviso, trabalho intermitente, troca do dia de feriado, entre
outras pautas trabalhistas.
Portanto, o fortalecimento sindical faz-se mais que o-
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portuno ao empresariado, haja vista as mudanças e flexibilização na legislação trabalhista, uma entidade patronal
subsidiada, atuante e eficaz permitirá que as negociações
coletivas coincidam com os interesses patronais, sem engessamentos legais ou prejuízos aos trabalhadores, trazendo as relações de trabalho para a atualidade.

COMO O SECOVI/SC UTILIZA OS RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
O Secovi/SC atende 135 munícipios de Santa Catarina,
com serviços de assessoria jurídica para orientação e ajuizamento de ações coletivas em defesa dos direitos e interesses da categoria, negociação coletiva, realização de
cursos e eventos para aprimoramento profissional, pesquisa do mercado imobiliário, portal on-line imobiliário,
convênios que oferecem facilidades para seus representados como certificação digital, seguros de vida, imobiliário
e edificação, assessoria técnica condominial, entre outros,
além do constante monitoramento junto aos poderes legislativo, onde defende as propostas de leis que visam beneficiar sua cadeia de representados, com ampla atuação
na legislação do Corretor Associado e Terras de Marinha.
O SECOVI/SC foi constituído para fins de estudo, coordenação, proteção e representação legal das categorias
econômicas representadas, conforme estabelece seu estatuto e legislação sindical em vigor. Tem como principal
objetivo, a colaboração com os poderes públicos municipais, estaduais, federais e as demais associações, sendo
que entre as funções já elencadas, estão as de orientar, informar, esclarecer e promover assessoria e cursos à categoria, seus associados e filiados.
Confira os principais investimentos realizados pelos recursos da contribuição sindical que favorecem a cadeia de
representados do sindicato:
Assessoria Jurídica: A assessoria jurídica do SECOVI/SC
atua em prol dos interesses da categoria na esfera administrativa, legislativa, judiciária e disponibiliza atendimento aos seus associados e filiados, com esclarecimentos e
orientações jurídicas sobre aspectos inerentes ao direito
imobiliário, condominial e do trabalho. O atendimento é
realizado por advogados na sede do Secovi/SC, por e-mail
ou telefone. Só no ano de 2017 foram realizadas 215 consultas jurídicas, com diferencial de atendimento pessoal e
envio de pareceres aos associados.
Também, há atuação perante o judiciário com ajuizamento de ações coletivas, como o Mandado de Segurança
Coletivo impetrado para desonerar os condomínios da
contratação de menor aprendiz, onde mais de 30 condomínios foram beneficiados, inclusive com defesa administrativa perante o Ministério do Trabalho.
Outra ação coletiva ajuizada pelo SECOVI/SC visa obrigar a EMASA a individualizar a cobrança de água dos con-

domínios, que possuem hidrômetros individuais nas unidades, sendo que 230 condomínios já passaram pelo procedimento, o que atinge de forma positiva mais de 4700
apartamentos.
O departamento jurídico do SECOVI/SC ainda atua na
esfera administrativa, participando de conselhos municipais, audiências públicas, elaborando defesas, acompanhando fiscalizações e exigências do Poder Público, oficiando Municípios e Secretárias nos assuntos atinentes a
toda categoria representada.
A assessoria jurídica, corriqueiramente busca atualização profissional com participação em cursos, congressos,
simpósios e palestras.
Assim pode oferecer os eventos “Síndico Legal”, que
são palestras direcionadas aos síndicos e administradores
sobre legislação, “Café com Imobiliárias/Administradoras”
para esclarecimento de dúvidas legais relacionadas à categoria, bem como a elaboração de artigos jurídicos para
Revista da Habitação, com enfoque em temas relevantes e
decisões atuais dos tribunais que reflitam ou envolvam os
setores representados.
Pesquisa de Mercado Imobiliário: O Departamento
de Pesquisa monitora as ofertas de compra, venda e locação dos imóveis novos e usados por meio de consulta realizada nos sites das imobiliárias. Além disso, realiza análise
do comportamento do mercado imobiliário das cidades
base do Secovi/SC.
O departamento realiza análises auditadas e chanceladas pelo Instituto de Pesquisa Datacenso, do mercado
imobiliário. São realizados anualmente estudos periódicos do mercado imobiliário de 20 cidades, totalizando 95
estudos anuais que são divulgados em nossa revista, matérias, sites, entre outros, além de realizar pesquisa de opinião com os empresários do ramo imobiliário. Tem como
objetivo analisar e informar com dados confiáveis a realidade do mercado imobiliário de nossas cidades representadas, auxiliando nossos representados. Principais pesquisas: Análises trimestrais, Análises semestral, Relatório
Executivo Regional, Cenário Imobiliário, Anuário, Análise
Temporada e Pesquisa de opinião com empresários do ramo imobiliário.
Câmaras Setoriais: O Secovi/SC é integrante do sistema confederativo de representação sindical do comércio,
atuando efetivamente no desenvolvimento do setor, além
de acompanhar as preposições legislativas relacionadas
ao setor imobiliário e condominial.
Publicações: A entidade desenvolve materiais informativos com o objetivo de orientar e informar seus representados sobre o setor. São divulgadas informações sobre
acompanhamento ou mudança legislativa, decisões judiciais, novidades do mercado, notícias sobre o setor e demais informações que afetem a atividade de seus repre15

Capa

SECOVI SC
Sede em Balneário Camboriú

sentados. As publicações são disponibilizadas de forma
gratuita para toda a cadeia de representados. Destaca-se
entre as publicações: A Revista da Habitação, que está em
seu sétimo ano de vigência com 44 edições publicadas; Livreto da Lei do Inquilinato, contendo a Lei de Locação Urbana atualizada; Guia de Boas Práticas nos Condomínios,
material que reúne um conteúdo completo sobre os aspectos de um condomínio, desde sua constituição; Guia
de Manutenção e Conservação Condominial, publicação
que permite o monitoramento, controle e registro de todas as necessidades de manutenção de um condomínio.
Convenção Coletiva de Trabalho: O Secovi/SC realiza
negociações trabalhistas com os sindicatos de empregados, que resultam nas Convenções e Acordos Coletivos de
Trabalho. Anualmente o sindicato realiza oito convenções
e para conduzir as negociações, possui um corpo jurídico
e uma equipe formada anualmente por empresários do
setor.
Campanha Condomínio Destaque por Excelência: A
Campanha Condomínio Destaque por Excelência é um
projeto anual que premia e certifica os condomínios melhor desenvolvidos das cidades de Balneário Camboriú, Itajaí, Camboriú, Itapema e Bombinhas. A intenção da campanha é valorizar e estimular os condomínios a adotarem
práticas que favoreçam o bem estar dos condôminos e do
meio em que estão inseridos.
Os condomínios inscritos recebem uma visita da comissão técnica, formada por um especialista em segurança, um arquiteto e um engenheiro que avaliam itens como, sustentabilidade, segurança, mobilidade, acessibilidade, conservação, documentação, arquitetura e engenharia. A participação na campanha é gratuita.
Certificação Digital: Em parceria com uma unidade certificadora, a entidade realiza a certificação digital oferecendo vantagens para seus associados, com mais segurança
jurídica e redução de custos.
O certificado digital é obrigatório para acesso na Receita Federal, E-social, SPED, emissão de RAIS, INSS, FGTS,
entre outros.
Curso de Aperfeiçoamento Profissional : A entidade
promove no decorrer do ano cursos de aperfeiçoamento
profissional que contribuem para o aprimoramento e profissionalização dos setores representados. Entre os cursos
oferecidos destacam-se: Curso de Administração de Condomínios e o Curso de Porteiros e Recepcionistas de Condomínios.
Eventos para o setor: Desenvolve eventos com o objetivo de promover a aproximação entre o sindicato e seus
representados, além de proporcionar a socialização de informações e debate de temas de relevância para o setor.
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Principais eventos: Simpósio Imobiliário e Simpósio de
Condomínio; Café com Imobiliárias; Café com Administradoras; Síndico Legal; Dia do Síndico; Palestras.
Portal Nacional dos Imóveis - Chave Fácil: O Chave
Fácil é um portal de imóveis desenvolvido pelos Sindicatos
da Habitação do Brasil, os Secovis. Os sindicatos de 12 estados se reuniram com o objetivo de desenvolver um portal on-line que reunisse todas as ofertas de compra, venda
e aluguel das suas imobiliárias associadas e que permitisse que o cliente pudesse encontrar ofertas e gerenciar sua
busca de forma a pesquisar, organizar, comparar, compartilhar e avaliar antes de fechar o melhor negócio. No mês
de novembro de 2017, o Portal Chave Fácil somava mais
de 38 mil imóveis ativos, com mais de 12 mil visualizações
dos imóveis.
Convênios: A entidade realiza parcerias e convênios
com empresas de diversos segmentos da sociedade com
o objetivo de oferecer vantagens para seus representados. Atualmente o Secovi/SC possui os seguintes convênios: Assessoria Técnica Condominial (vistoria predial, laudos, projetos de prevenção, reformas); Wizard Balneário
Camboriú e Camboriú; Unyleya/WPós (Cursos de PósGraduação); Curso Sindiconet; Consultoria de Segurança
Condominial; Personal Card; Cursos Online do Secovi/Rio
e Secovi/SP.
Seguros: Atualmente o SECOVI/SC disponibiliza aos
representados e associados condições especiais para contratação de seguros, com a parceria desenvolvida com a
MDS Insure Brasil e Propertyseg – Consultora de Riscos e
Seguros, são diversas modalidades que atendem as necessidades do mercado: Seguro residencial, seguro da edificação condominial, seguro responsabilidade civil profissional aos corretores e administradores, seguro imobiliário
(contra fogo), seguro garantia locatícia e seguro vida aos
funcionários e síndicos.

VOCÊ SABIA?
A negociação das convenções coletivas de trabalho é
uma das principais ações dos sindicatos e favorece
não apenas os sindicalizados, mas todas as empresas
e profissionais que fazem parte da mesma categoria.
Ÿ Além da negociação de salários, o sindicato estabelece também acordos coletivos, buscando melhorias
para o setor que representa. Desenvolvem também
produtos e serviços que facilitam e estimulam a atuação das empresas do setor.
Ÿ As empresas que optam por atuarem em parceria
com os sindicatos que lhe representam, contribuem
para o fortalecimento de seus setores e favorecem
suas atividades. E um setor unido e fortalecido tem
como reflexo a credibilidade, prosperidade e seu
constante desenvolvimento.
Ÿ

Manutenção

CUIDADOSCOMA
MANUTENÇÃODASPISCINAS

C

om a chegada do verão as piscinas dos condomínios são usadas com mais frequência pelos
moradores. Com isso o síndico deve estar atento em alguns cuidados básicos para garantir a segurança dos
usuários deste requisitado espaço de lazer. Importante frisar que a manutenção deve ser realizada durante todo
ano, porém com o uso mais frequente no verão, alguns
cuidados devem ser redobrados.
A filtragem diária da água e o controle de cloro é uma das
ações fundamentais, não apenas para garantir uma água
sempre limpa, mas também para evitar doenças de pele e
até mesmo infecções. Já a checagem de pH deve ser realizada duas vezes por semana.
Segundo Lídia Granemann Gemo Montovani, Engenheira Civil e sócia da SEAP Engenharia, para que a piscina
se mantenha em condições de uso é essencial a realização
de manutenções regulares que irão garantir os controles
físico-químicos da água, através de:
Ÿ Controle de PH: mantido em entre de 7,2 e 7,6. Quando o pH se encontra desregulado ele causa irritação
aos olhos;
Ÿ Desinfeção: adição de cloro na água, evitando a proliferação de algas e microrganismos, que tornam a água
turva e causam mal cheiro;
Ÿ Filtragem da água: remoção das sujidades como cabelos, folhas e algas. O excesso de material orgânico
reduz e eficiência dos tratamentos de desinfeção.
“É importante ressaltar, que inicialmente, deve-se observar se a piscina foi executada dentro do que preceituam as normas técnicas referenciais e que periodicamente a sua estrutura deve ser avaliada por profissional
de engenharia”, explica a engenheira.
Os cuidados com os pisos ao redor da piscina também
é fundamental e a engenheira explica que a escolha do
material correto faz toda a diferença. “Os cuidados se iniciam na escolha do piso para área em volta da piscina, tanto na borda quando no espaço ao redor. O material escolhido precisa ter duas características básicas para garantir
18

Imagem: Freepik

o conforto e a segurança: ser atérmico e antiderrapante.
Ser atérmico significa que ele não pode ser de um material
que absorva muito calor, pois a área da piscina normalmente fica em contato direto com o sol, e se o piso ficar
muito quente pode queimar os pés, e ser antiderrapante
significa que ele não pode ser muito liso, como pisos polidos e com pouca textura, para que não fique escorregadio
quando estiver molhado. É claro também, inclusive, que
tem que ser um piso que possa ser molhado”.
O síndico deve estar atento também na contratação
dos profissionais habilitados para manutenção da piscina.
Segundo Lídia, para o controle de físico-químico é necessário um profissional da área química como Responsável
Técnico. “Este profissional irá garantir que sejam efetivadas as reações químicas e operações unitárias dos reagentes adequados à purificação de tais águas, de modo assegurar a proteção à saúde dos banhistas”, recomenda.É
importante ressaltar que além de realizar análises físicoquímica e bacteriológica em laboratório, o local deve ainda possuir livro de registro de pH e Cloro para cada piscina. “Periodicamente, deve-se fazer inspeção técnica com
profissional de engenharia referente a segurança da estrutura da piscina”, finaliza Lídia.

SEGURANÇA
Para evitar o acesso de crianças desacompanhadas é
importante que a área da piscina seja sempre monitorada
e de preferência que a área seja cercada e trancada. A indicação da profundidade da piscina é uma informação importante e deve fica exposta em local visível.
A sucção de ralo da piscina infelizmente têm sido responsável por acidentes fatais, principalmente com crianças. De acordo com a Engenheira Lídia, a primeira forma
de evitar acidentes em decorrência de sucção dos ralos
vem do projeto. “O projeto da parte hidráulica da piscina,
deveria conter pelo menos dois ralos com distância mí-

Manutenção
nima de 1,5m e com sistema anti-sucção, outros sistemas podem ser adotados no projeto como: dreno antiturbilhão, grelhas ou canais de grandes dimensões,
dois ou mais ralos interligados. Caso a piscina já esteja
instalada deve-se colocar uma tampa que impeça a
sucção”.
A Engenheira ainda reforça as seguintes dicas para
manter a piscina um local de lazer seguro:
Ÿ Quando existem crianças na área da piscina, é fundamental que tenha a presença de um adulto supervisionando, afim de minimizar a possibilidade
de um acidente.
Ÿ Para piscinas de uso coletivo é obrigatório a instalação de uma botoeira próxima à piscina em local
facilmente visualizável em caso de uma emergência. Este botão de pânico deve desligar todos os motores da piscina.
Ÿ Outra forma de proteção é a adoção de barreiras físicas, cuja principal função é evitar que crianças desacompanhadas entrem ou caiam na piscina. Estas barreiras podem ser de diversas formas. O ideal que a barreira seja de material que não permita escaladas ou
passagem entre a barreira e a piscina.
Ÿ Há também os gradis, que há em diversos modelos:

metálicos, com vidro, etc. Sendo de extrema importância que esses dispositivos possuam uma trava executada de tal forma que uma criança não o consiga
abrir.
É sempre é bom lembrar que a presença de crianças e
menores de idade nas dependências da piscina devem
estar sempre acompanhados de um adulto responsável,
não conferindo ao síndico e/ou ao condomínio a supervisão destes.
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SHOPPINGCENTERS
ESPERAMALTADE7%
EMVENDASDENATAL

S

egundo informações divulgadas pela Abrasce –
Associação Brasileira de Shopping Centers, os
lojistas de shopping centers do Brasil devem elevar
em 5% as contratações temporárias neste fim de ano,
com uma expectativa de aumentar cerca de 7% nas vendas de Natal.
De acordo com Adriana Colloca, diretora de operações
da Abrasce, “A maior parte dos shoppings espera alavancar as vendas nesse Natal em relação ao ano passado, que
foi difícil e de pouco crescimento para o comércio”.
Os segmentos que devem fomentar o aumento da
venda são os de vestuário, eletroeletrônicos e calçados.
Segundo dados da Abrasce, o resultado acumulado até
setembro já indicava alta de 5% nas vendas, o que representa uma aceleração frente à variação positiva de 4% apurada até junho.
A Abrasce ainda não fechou as estimativas para o ano
que vem, mas Adriana avalia que os indicadores macroeconômicos sugerem um cenário mais otimista. “Os índices
de emprego, confiança do consumidor, a taxa de juros e a
inflação apontam, em geral, para um 2018 melhor”, comentou.
Ela acrescentou que oito empreendimentos foram
inaugurados em 2017 e outros 10 ainda devem abrir as
portas entre o fim deste ano e meados de 2018.

EM SANTA CATARINA A EXPECTATIVA
É MAIOR
Em Santa Catarina alguns shoppings centers já registram um aumento de vendas superior que a expectativa
nacional. De acordo com Michael Domingues, Superintendente do Itajaí Shopping, o empreendimento já registrou um crescimento de 17% em vendas até o momento.
“Para o período de Natal, a expectativa é atingir 12% de
aumento em comparação ao mesmo período em 2016”,
informa.
Ainda segundo o superintendente, a estimativa de
contratações para atender o aumento de demanda deste
20

Imagem disponibilizada pelo Itajaí Shopping.

período é de 5%. “Nossa estimativa é que as contratações
para este período seja de 5%. Há diversas lojas do Itajaí
Shopping com oportunidades abertas para a época de fim
de ano, inclusive para fortalecer as vendas de Natal”, explica Michael.
Para atrair o público e incentivar ainda mais o aumento
do movimento no shopping, Michael explica que foram
desenvolvidos ações específicas para esse período do
ano. “Neste ano, o Itajaí Shopping investiu em uma decoração lúdica e encantadora, com o tema “Bota Mágica do
Papai Noel”, a decoração já é um sucesso entre os clientes
e se torna um convite para visitar o empreendimento. Temos um espaço especialmente decorado, com a presença
do Papai Noel todos os dias no Itajaí Shopping, que recebe os visitantes para conversar e tirar uma selfie”.
Além da decoração de Natal, o Itajaí Shopping investiu
em uma campanha promocional de compre e ganhe, atendendo ao gosto do cliente por receber um presente na
hora. A cada R$ 500 em compras nas lojas participantes, o
cliente poderá trocar as notas fiscais por um brinde, que
consiste em um conjunto de duas travessas gourmet da
Oxford Porcelanas. “A campanha promocional - Completamente Mágico - também contempla o sorteio de um automóvel zero quilômetro. A cada R$ 150 em compras nas
lojas participantes, o consumidor ganhará um cupom para
concorrer a um Renault Kwid, que será sorteado no início
de janeiro de 2018”, finaliza Michael.
O superintendente do Lages Garden Shopping, Daiçon
Maciel da Silva Júnior também tem uma expectativa bastante otimista com relação às vendas de natal, com uma
previsão de um aumento de 25% com relação ao ano passado. “O Lages Garden Shopping vem crescendo nesse segundo semestre algo em torno de 25% em vendas. Dos 12
shoppings do grupo, os dois instalados em Santa Catarina
foram os que sentiram menos a crise, e consequentemente estão voltando mais rapidamente, então Lages e Jaraguá do Sul estão com o melhor desempenho em vendas
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do grupo”.
A expectativa de vendas para o natal é um aumento de
25% em relação ao natal do ano passado, para o superintendente, é algo bem agressivo, por conta deste processo
de maturação que estão passando. “O mercado de shoppings
fala em um crescimento de 6%, os otimistas 10%. Nós falamos em mais, este é o quarto natal e diante do histórico a
gente consegue prever um crescimento maior que o normal”, explica Daiçon.
O Lages Garden Shopping também está com ações para atrair visitantes nesta época do ano, principalmente voltadas para as crianças. “Nós temos a decoração de natal
com a casinha e o Papai Noel, pista de patinação no gelo
exclusiva com gelo mesmo, museu Egípcio, espaço decora
com produtos de natal, brinquedos por todo shopping,
além de corais, apresentações de dança, desfile, orquestras”, informa o superintendente, que reforça que é estimado também um crescimento em novidades, são 12 novas lojas previstas para inaugurar até o final do ano.
Para os shoppings centers do grupo Almeida Junior, a
expectativa do varejo é que o desempenho do Natal de
2017 seja o melhor dos últimos quatro anos, de acordo

com informações da assessoria de imprensa do Grupo. Segundo eles, a inflação abaixo da meta, desaceleração dos
preços e a queda nos juros oferecem um cenário favorável
aos consumidores. Com isso, a Almeida Junior espera ampliar as vendas entre 13% a 20% nos seus seis shoppings.
Além disso, uma pesquisa realizada pelo SPC (Serviço
de Proteção ao Crédito Brasil) e pela CNDL (Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas) com empresários do varejo mostra que as vendas neste fim de ano serão melhores
para 39% dos comerciantes brasileiros.
Para atender esse consumidor que está disposto a presentear mais nesta época do ano, cada um dos seis
shopping centers Almeida Junior irão sortear um carro
Volvo V40 na campanha Natal Feliz – que tem como tema
principal a celebração dos momentos inesquecíveis vividos neste ano. A promoção é válida de 16 de novembro a
14 de janeiro de 2018 no Neumarkt e Norte Shopping
(Blumenau), Balneário Shopping (Balneário Camboriú),
Garten Shopping (Joinville), Continente Shopping (Grande
Florianópolis) e Nações Shopping (Criciúma).
Com informações do Portal Exame
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Loteamento

PROGRAMAPRODULOTE
PRETENDEREDUZIRCUSTOS
DEPRODUÇÃODELOTES

L

ançado no segundo semestre deste ano pela
Caixa Econômica Federal, o Programa Produlote
é uma linha de crédito há décadas reivindicada por
empreendedores de parcelamento do solo, que visa favorecer também a geração de empregos e contribuir para
novos lances positivos na recuperação da economia do
País. Os detalhes do programa foram apresentados pelo
presidente da Caixa, Gilberto Occhi.
A nova linha de crédito deverá contar com o valor inicial de R$ 1,5 bilhão, contemplando a criação de novos lotes urbanos, como condomínios fechados e novos bairros
nas cidades.
O principal objetivo da linha de crédito Produlote é
apoiar as empresas loteadoras e de desenvolvimento urbano na produção de lotes urbanizados. O programa prevê ainda o atendimento à demanda do mercado, que é de
215 mil lotes por ano. Outro impacto importante é na redução do custo de produção de lotes.
Para a empresa participar do Produlote ela tem de atender as seguintes condições: ser urbanizadora ou loteadora, com faturamento superior a R$ 15 milhões; possuir
experiência com a execução de loteamento; estar com situação cadastral regular e ter condição econômico-financeira para tomar crédito.
Os recursos utilizados da linha de crédito são do SBPE
(Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo), e serão
distribuídos conforme a demanda, ou seja, não haverá distribuição de recursos por Estado.
A taxa de juros para o cliente adquirir um lote é 12,25%
a.a., valor mínimo de financiamento é R$ 100 mil, e o valor
máximo é de R$ 1 milhão. A cota de financiamento é de
até 50% do valor do lote.
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Imagem: Freepik

Ao final das obras do loteamento, os clientes poderão
obter também financiamento na Caixa para aquisição de
lote, construção em lote já adquirido, e aquisição de lote e
construção.

Infraestrutura nos Empreendimentos
A infraestrutura a ser oferecida no terreno deve atender às exigências legais. Na linha de financiamento do
PRODULOTE pode ser financiada a infraestrutura exigida
pelo Poder Público; e as diretrizes emitidas pelas concessionárias – incidente e não incidente, como, por exemplo,
Limpeza do terreno; Terraplenagem; Arruamento; Pavimentação; Drenagem; Redes de água; Coletora de esgoto;
Estação de tratamento; Rede de distribuição elétrica; Iluminação pública.

Valor e metragem dos lotes
O valor do lote urbanizado é dado pelo mercado e a
metragem é definida pelas diretrizes urbanísticas de cada
município. Portanto, a Caixa não faz a gestão dessas variáveis. O que a Caixa faz é a avaliação dos lotes para constatar a aderência do valor de venda com o valor de mercado e se a metragem atende à legislação.
Fonte: Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento
Urbano.

Geral

COMCHAPAÚNICA,NOVADIRETORIADO
SECOVI/SCÉELEITA.

N

o dia 27 de novembro aconteceu a eleição para
nova diretoria executiva do Secovi/SC – gestão
2018/2022. Com uma representação em 135 municípios
de Santa Catarina, o sindicato é uma das maiores entidades representativas do estado.
A diretoria eleita é composta por nove cargos e a posse
deve acontecer na segunda quinzena do mês janeiro de
2018.
A frente da diretoria permanece o atual presidente,
Sérgio Luiz dos Santos, tendo como vice-presidente, Luiz
Alfredo Werka.
Para o presidente do Secovi/SC, Sérgio Luiz dos Santos,
durante a sua gestão houve uma modernização do sindicato e os próximos 04 anos trará novos desafios, principalmente em função da reforma trabalhista. “Estamos há 08
anos à frente desta entidade sindical que representa o
mercado habitacional no estado de Santa Catarina. Obviamente quando assumimos esta tarefa não tínhamos o que
temos hoje, tínhamos uma entidade, com seu nome, com
sua alta representatividade, mas que precisava de uma
gestão de choque. E ao assumirmos a presidência nos propomos a fazer essa gestão de choque, modernizando a
entidade. Essa modernização nos trouxe um aumento
funcional e conseguimos prestar mais serviços para nossos representados. Fomos crescendo aos poucos e durante esses últimos 08 anos tivemos sempre como frente a interiorização do Secovi/SC, procurando dar respaldo jurídico, representativo e legal, como também assistência a todos nossos representados, tanto assistência formalizada
como educativa. Preparamos durante esse período as
convenções coletivas, se adequando a realidade, procurando não encarecer a mão de obra, procurando também
não repassar isso ao custo final do condomínio, da construção, procuramos sempre de forma equilibrada chegar
numa negociação justa com sindicatos laborais”.
O presidente explica também os motivos que o levaram a continuar à frente do Secovi/SC. “Inicialmente não
era nossa intenção prosseguir, gostaria sim de destinar a
administração, a presidência e a coordenação a outros para que pudessem ter a oportunidade de aplicação dos
seus conhecimentos, para dar um seguimento a este trabalho realizado por mim junto ao Secovi/SC, mas em virtude da reforma trabalhista, com essa nova modernidade

e novo desafio para presidir, gerenciar e administrar um
sindicato ficou bastante difícil. Os processos não ficaram
bem definidos, há uma insegurança jurídica para todos os
sindicatos, e nós por já estarmos à frente com uma gama
de conhecimentos, com maior proximidade da forma administrativa, temos essa vantagem de poder transmitir um
pouco mais de confiança a todos. Assim a diretoria resolveu solicitar que continuássemos à frente a entidade, e como ninguém mais se apresentou, aceitamos então dar
continuidade por mais 4 anos, conforme definido em eleição. Tentaremos superar este novo desafio da reforma sindical, o desafio da representação e o desafio de fazer com
que o sindicato continue sendo um sindicato de relevância, um sindicato que traz benefícios aos seus representados e um sindicato reconhecido por toda nossa classe representativa que são os empresários do ramo imobiliário,
os shopping centers os condomínios comerciais e residenciais, os incorporadores, loteadores, enfim toda a nossa
cadeia produtiva da habitação. Queremos que o mercado
todo se sinta satisfeito pela representação do Secovi/SC”, finaliza Sérgio.

Confira os cargos que compõem a
Nova Diretoria:
Presidente: Sérgio Luiz dos Santos
Vice-presidente: Luiz Alfredo Werka
Secretário: Milton Gilmar Oliveira da Silveira
Tesoureiro: Edson Rescarolli de Souza
Titular Conselho Fiscal:
Giovana Macedo Menegatti
Fabiana dos Santos Coelho
Charles Helfrich
Suplente Conselho Fiscal:
Nelson Ediberto Nitz
Décio Bez Batti Lopes
Márcio Piccoli Bergamann
Representante Fecomércio:
Titular: Sérgio Luiz dos Santos
Suplente: Edson Rescarolli de Souza
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Geral

CERTIFICAÇÃODIGITALÉOBRIGATÓRIA
TAMBÉMPARAEMPRESASDOSIMPLES.

D

esde 1º de janeiro de 2017, as empresas optantes
pelo regime do Simples com mais de três funcionários também devem utilizar o certificado digital para envio
de informações trabalhistas, fiscais e previdenciárias ao
governo. Assim todas as empresas, optantes pelo simples
ou não, inclusive os condomínios, são obrigadas a utilizar
a certificação digital. A pessoa jurídica que não se adequou à exigência fica impedida de enviar informações por
meio da Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações
à Previdência Social (GFIP) e do eSocial, o que pode gerar
sanções administrativas e até mesmo multa.
O Certificado Digital é um arquivo eletrônico que funciona como uma assinatura digital para pessoas físicas e
empresas, tendo, portanto validade jurídica. Entre os principais modelos de Certificados Digitais, podemos citar o
e-CPF (pessoas físicas) e o e-CNPJ (para pessoas jurídicas).
Além disso, existem determinadas finalidades, como o envio de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), Nota Fiscal Eletrônica
do Consumidor (NFC-e) e de Conhecimento de Transporte
Eletrônico (CT-e).
Há tipos diferentes de Certificado Digital, como o A1
(emitido no computador e tem validade de 1 ano) e o A3
(emitido em mídia, cartão ou token e pode ter validade variada, em sua maioria 3 anos).
A empresa que se enquadrar nos critérios de obrigatoriedade do Certificado Digital e não utilizarem ficará impedida de enviar as declarações das obrigações acessórias.
Além disso, não poderá pagar os tributos exigidos por lei.
A multa incidente é de 20% do tributo que não for declarado, sendo o valor mínimo correspondente a R$ 500,00. No
caso da emissão de notas fiscais eletrônicas, a multa será
aplicada sobre o comprador — isso torna a conclusão de
transações comerciais mais difíceis para a empresa.

Emissão
Por meio de uma parceria entre o Secovi/SC e a certificadora Safeweb, todas as empresas, representadas ou não
pelo sindicato, podem solicitar sua certificação diretamente na sede da entidade:

Como obter um Certificado Digital?
1° passo: Solicitação do certificado. É necessário escolher uma Autoridade Certificadora Habilitada, como o
Secovi/SC (www.secovi-sc.com.br). Além disso, deve-se
optar por um dos dois tipos de certificação: A1, que sempre possui validade de um ano e fica armazenada direto
no computador; e A3, que pode ter validade de um a três
anos e requer um hardware específico para ser armazenada.
2º passo: Validação presencial. Conforme as regras do
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, órgão federal que regulamenta a Certificação Digital no Brasil, para
emitir um Certificado Digital é preciso comparecer à validação presencial, em um dos postos de atendimentos espalhados pelo país, com a documentação requisitada para
a conferência dos dados.
3º passo: Emissão do certificado. Com o processo de
validação finalizado com sucesso, é possível emitir o certificado no mesmo momento, ainda no posto de atendimento. O agente de validação fará todo o procedimento
necessário.
O Certificado Digital é o documento eletrônico cada
vez mais necessário, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Na verdade, em alguns casos, ele é obrigatório, e
sem ele não é possível efetivar determinadas operações.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Certificação Digital para todos os setores!
Segurança Garantia de autenticidade
Integridade às informações eletrônicas

Conﬁdencialidade
Melhor custo x benefício da região

Informações: 47 3367-1985 | certificacao@secovi-sc.com.br
Rua 3.160, nº 533, 1º andar | Centro | Balneário Camboriú/SC
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Fonte: Fenacon

Geral

OSECOVI/SCPROMOVEUDIA01/12OEVENTO
DODIADOSÍNDICOCOMAEMOCIONANTE
PALESTRADOMAESTROJOÃOCARLOSMARTINS

D

urante o evento aconteceu também a premiação
dos Condomínios comtemplados pela Campanha Condomínio Destaque por Excelência 2017.
O SECOVI/SC promoveu no último dia 01/12 o evento
em comemoração ao Dia do Síndico, sendo o ponto alto
da noite a emocionante Palestra Motivacional do Maestro
João Carlos Martins, que contou sobre a sua trajetória, dificuldades e superação de vida e ainda abrilhantou o evento com apresentação ao piano acompanhado de um violinista da Fundação Bachiana de São Paulo.
O Dia do Síndico já integra o calendário anual do
Secovi/SC e tem o intuito de prestigiar e valorizar os Síndicos, responsáveis legais dos condomínios, categoria está oficialmente representada pela entidade.
Participaram do evento cerca de 350 pessoas divididas
entre síndicos, moradores de condomínios, imprensa e
comunidade em geral.
Para o presidente do SECOVI/SC, Sérgio Luiz dos Santos,
o evento tem como objetivo valorizar a figura do síndico,
que tem uma responsabilidade ímpar perante a gestão do
condomínio. “Para homenagear o Síndico, o Secovi/SC
vem promovendo nestes últimos anos, além do evento, a
Campanha Condomínio Destaque por Excelência, que
certifica a dedicação dos síndicos que se preocupam com
o condomínio e prezam pela qualidade de vida dos
condôminos”, conclui o presidente.
O Dia do Síndico contou com o apoio do Senac, Porto
Seguro, Hotel Slaviero Conceptual Brut, Acibalc, Convention
Visitors Bureau e Sinduscon Balneário Camboriú e

Camboriú.
A celebração teve, além de coquetel, a premiação dos
condomínios das cidades de Balneário Camboriú, Bombinhas, Itajaí e Itapema, que se inscreveram na Campanha
Condomínios Destaque por Excelência 2017.

Confira os condomínios ganhadores:
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Ÿ Condomínio Residencial Porto Vita
Ÿ Condomínio Millennium Palace Residence
Ÿ Associação dos Moradores do Condomínio Lumiere
ITAJAÍ
Ÿ Condomínio Residencial Maison Royalle
Ÿ Condomínio Edifício Arcadia Residence
ITAPEMA
Ÿ Edifício Green Beach Residence
Ÿ Condomínio Edifício Belle Vie
Ÿ Condomínio Atlantic Paradise
BOMBINHAS
Ÿ Condomínio Edifício Residencial Porto Fino II
Ÿ Condomínio Edifício Egídio Pinheiro
Ÿ Condomínio Edifício Boulevard Bombinhas
CONDOMÍNIO HORIZONTAL
Ÿ Condomínio Petit Village Residence – Bombinhas

1

2

3

4
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6

1. Presidente do Secovi/SC, Sérgio Luiz dos Santos com os Síndicos dos condomínios certiﬁcados na Campanha Condomínios Destaque por Excelência.
2. Palestra do Maestro João Carlos Martins. 3 e 4. Maestro João Carlos Martins acompanhado pelo violinista Hudson Pires, da Fundação Bachiana de São
Paulo. 5. Presidente do Secovi/SC, Sérgio Luiz dos Santos entregando homenagem ao Maestro João Carlos Martins. 6. Coquetel.
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Participações

Secovi/SC participa de Audiência Pública que discutiu
influência das marginais e Rodovia BR 101 em Itapema
A Câmara de Vereadores de Itapema recebeu, no dia 14
de novembro, uma Audiência Pública que debateu com a
sociedade civil e organizada, representantes da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), vereadores da
cidade e representantes da ANNT e Autopista Litoral, as
influências da Rodovia BR 101 e suas marginais na mobilidade urbana de Itapema. Esteve presente no evento, representando o Secovi/SC, a Assessora Jurídica da entidade Morgana Schoenau da Silva.
Durante a audiência foram relatados problemas de fluxo de trânsito, necessidades de novos contornos, entre
outras reivindicações. Entre as principais solicitações feitas pelo público presente, destaca-se: Abertura da entrada
para a BR no Bairro Várzea; implante de mão inglesa no túnel dos bombeiros; problemas no acesso à Praia de Ilhota;
Melhorias para o Jardim Praiamar; Solicitação de transferência do posto da Polícia Rodoviária Federal para junto
do pedágio.

Entre os encaminhamentos propostos na audiência,
destaca-se o posicionamento de Rodrigo Pavan, da Autopista Litoral, onde informou que os principais pontos dos
questionamentos coincidem com muitos já levantados no
projeto apresentado ao público pela Concessionária: “diria que 80% das reinvindicações já estão representadas no
novo projeto da Autopista”. Rodrigo falou ainda que gostaria de conhecer o PlanMob de Itapema, porque ajudaria
a subsidiar o projeto. Sobre outros pontos questionados,
como a marginal do “Estreito”, mão inglesa, faixas elevadas, entre outros, ele afirmou que é possível alinhar com a
Prefeitura medidas paliativas para melhorar a mobilidade
nesses locais, sem ter que esperar a aprovação de um projeto maior, que demanda mais tempo. “Estamos à disposição para entender mais de perto quais são as ideias de Itapema, e o que pode ser feito de imediato”, garantiu a Autopista.
Fonte: Câmara de Vereadores de Itapema

Presidente do Secovi/SC
representa a
Fecomércio/SC no
2º Mobisul
O Presidente do Secovi/SC, Sérgio Luiz dos Santos esteve presente na abertura do 2º Mobisul – Congresso Brasileiro de Mobilidade, representado a Fecomércio/SC. O
evento aconteceu nos dias 22 e 23 de novembro no auditório da Fecomércio/SC, em Florianópolis.
O 2º Mobisul foi promovido pelo Sindipark-SC (Sindicato Intermunicipal dos Estabelecimentos de Garagens,
Estacionamentos, Limpeza e Conservação dos Veículos) e
contou com a participação de estudantes, ONGs, membros dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em-
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presas, ativistas, entre outros.
O principal objetivo do encontro foi o de promover debates com os mais variados públicos da sociedade, oferecendo propostas de ações em relação a mobilidade.

Convênios e Serviços
CONSULTORIA DE RISCO E SEGUROS: O Secovi/SC em
conjunto com a MDS Insure Brasil e a Propertyseg ﬁrmou
uma parceria de Assessoria em Riscos e Seguros.
Informações: (47) 3367-1985
E-mail: seguros@secovi-sc.com.br
ASSESSORIA JURÍDICA: O Secovi/SC dispõe de assessoria e consultoria jurídica, em: direito administrativo, condominial, imobiliário, previdenciário e trabalhista. Os condomínios associados terão valor diferenciado. (Consulte o
Secovi/SC)
ASSESSORIA TÉCNICA CONDOMINIAL: Os associados
do Secovi/SC poderão usufruir de serviços de relacionados à Arquitetura, Engenharia, Laudos e Projetos Técnicos
com valores diferenciados. (Consulte o Secovi/SC).
WIZARD BALNEÁRIO CAMBORIÚ E CAMBORIÚ:
Ofere-ce descontos de 25% para ﬁliados e 35% para
associados do Secovi/SC, no valor da mensalidade,
aplicado sob o va-lor vigente ao mercado.
wizard.com.br/balneariocamboriu

AGEMED PLANOS DE SAÚDE: Planos de saúde com condições especiais aos representados do Secovi/SC e demais
entidades ligadas a Fecomércio/SC. O Plano de Saúde se estende aos condomínios, empresários, colaboradores e dependentes, em toda a rede credenciada Agemed.
Faça a adesão e receba benefícios exclusivos.
Fone: (47) 3367-1985 | secovi-sc@secovi-sc.com.br
SENAC/SC e SESC/SC: As empresas associadas e representadas pelo Secovi/SC, podem usufruir da rede de serviços ofertadas pelo sistema Fecomércio/SC. Você poderá
usufruir da Rede Hoteleira, restaurantes, academias e outros serviços disponíveis, com valores diferenciado. Outro
benefício é a inclusão de dependentes (cônjuge, pais e ﬁlhos até 21 anos ou até 24 anos, se estudante).
www.portal.sc.senac.br | www.sesc-sc.com.br
UNYLEYA/WPÓS: Oferece descontos de até 40% para associados do Secovi/SC nas mensalidades de cursos de pósgraduação à distância. http://wpos.com.br/

SECOVI SÃO PAULO: Oferece desconto de 10% no valor
dos cursos à distância para associados ao Secovi/SC.
www.universidadesecovi.com.br

PROFISSIONAL SEGURANÇA CONDOMINIAL: Associados terão 10% de desconto na Consultoria em Segurança:
Análise de riscos, vulnerabilidades, ameaças, riscos e
oportunidades. Palestras de segurança. Treinamento de
equipes. (Consulte o Secovi/SC).

SECOVI RIO: Oferece desconto de 20% no valor dos cursos à distância para associados ao Secovi/SC.
www.secovirio.com.br/Cursos-e-Even tos/Cursos-49

PERSONAL CARD: Cartão Alimentação: Associados ao
Secovi/SC ﬁcam isentos da taxa de adesão. (Consulte o
Secovi/SC)

SINDICONET: Oferece desconto de 15% para associados
do Secovi/SC no Curso de Online para Síndicos Proﬁssionais. www.sindiconet.com.br/Cursos

IBREP: Oferece descontos diferenciados para associados
do Secovi/SC. www.ibrep.com.br
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SECOVI SC
Sede em Balneário Camboriú
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