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LL De acorDo com a Lei estaDuaL nº 817, De 

20 De Dezembro De 1984, o rio passou a 
ceLebrar o Dia Do sínDico no Dia 23

Eu vou chamar o síndico
No dia 23, é o dia deles. Especialistas explicam o que é necessário para ocupar o cargo

LL Data comemorativa

Na próxima terça-feira, é 
comemorado o dia do 
síndico, diferente dos 

demais estados brasileiros 
que celebram em novembro. 
Seja um síndico do próprio 
condomínio ou de fora, o car-
go cobra cada vez mais dedi-
cação, bom relacionamento e 
um conhecimento de admi-
nistração condominial, além 
de disponibilidade para se de-
dicar a todas as funções. 

“Com todas as demandas 
que vêm surgindo, leis que os 
condomínios foram enquadra-
dos, aumenta a responsabili-
dade dos síndicos. Eles devem 
entender sobre determinados 
assuntos. Por isso, surgem di-
versos cursos no mercado para 
eles se qualificarem”, afirma Si-
mone Ramos, consultora con-
dominial da Lowndes. 

Entre eles, há associações 
e sindicatos que investem em 
cursos para formar os síndi-
cos, como a Associação Bra-
sileira das Administradoras 
de Imóveis (Abadi) e o Sin-
dicato da Habitação do Rio 
(Secovi-Rio). 

“Há cursos para explicar so-
bre leis trabalhistas, questões 
financeiras, relações públicas, 
capacitação para gestão con-
dominial e até gerenciamento 
de obras”, explica a consultora 
condominial Simone. 

Para Luiz Afonso, síndico de 
um prédio com 110 apartamen-
tos no Cosme Velho, na Zona Sul 
do Rio, a especialização tem aju-
dado a administrar o empreen-
dimento. “A gestão empresarial 
se impõe como determinante 
para um resultado eficiente de 
uma administração com trans-
parência. Para aprender sobre 
administração, participo de cur-
sos, assisto palestras e consulto a 
literatura especializada”, explica.

LL Há também quem vem en-
carando a atuação em con-
domínios como uma profis-
são, principal fonte de renda, 
onde os condomínios con-
tratam síndicos para ocupa-
rem o cargo. “É uma tendên-
cia forte, porque as pessoas 
têm pouco tempo para se de-
dicar a vida do condomínio, 
optam por contratar um sín-

dico externo”, explica Carlos 
Samuel de Oliveira Freitas, 
presidente da Abadi. 

Simone observa que al-
guns síndicos têm se forma-
lizado, virando autônomos. 
“Eles abriram pequenas em-
presas, apresentam nota fis-
cal. Tudo para se profissiona-
lizarem e terem mais chances. 
Sem falar que com o desem-

prego, viram nesse cargo uma 
oportunidade”, afirma. 

Pedro Coelho é síndi-
co profissional há quatros e 
meio em um condomínio no 
Recreio dos Bandeirantes, na 
Zona Oeste do Rio. Com a 
tarefa de zelar e coordenar a 
vida condominial em um es-
paço com 665 apartamentos, 
ele conta que a profissão tem 

ajudado bastante na gestão do 
empreendimento.  

“Sou formado em Admi-
nistração, o que contribui 
para a gestão. Também bus-
co estar sempre atualizado 
sobre a legislação e as novi-
dades do mercado através de 
palestras, workshops e even-
tos do mercado de condomí-
nios”, afirma.

Síndico profissional é a saída para muitos trabalhadores

Pedro é síndico de um condomínio com 665 unidades. A formação em Administração tem ajudado na sua gestão do empreendimento 
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