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INCENTIVO

Áreas esportivas deixama vidamais
saudável dentro dos condomínios
Háespaçospara
pilates, trilha e tênis
e empréstimode
pranchas e caiaques

DIVULGAÇÃO

Minigolfe é uma das opções para o esporte no Affinity Home, da Lorenge

DIREITOS E DEVERES

Síndico não possui
relações trabalhistas
Cargoévoluntário e
pode ser remunerado
ounão.Nãohá jornada
formalde trabalho

Quando se fala em asso-
ciações condominiais, sur-
gemdúvidasarespeitodafi-
guradosíndico.Muitosnão
sabem,maseste cargoévo-
luntário, podendo ser re-
muneradoounão.Elenãoé
funcionáriodocondomínio,
por isso, não possui direitos
e obrigações trabalhistas.
O diretor do núcleo de

administradoras da Asso-
ciação de Empresas do

Mercado Imobiliário do
Espírito Santo (Ade-
mi-ES),MarcoAurélioNe-
ry, explica que o único be-
nefício que o ocupante do
cargo possui é previden-
ciário. “Quando há remu-
neração, mesmo que seja
apenas a isenção da taxa
condominial, deve serdes-
contado 11% referente à
Previdência Social. Além
disso, o condomínio paga
20%paraoórgão. Se o vo-
luntário já possui outro
emprego, deve-se ficar
atentoaotetodecontribui-
çãoparaverseodescontoé

necessário”, afirma.
Como não há nenhuma

relaçãoempregatícia,osín-
diconão recebe férias e13o

salário. Da mesma forma,
nãoháobrigaçãoformalde
jornada de trabalho. “Ele
pode, por exemplo, fazer
uma viagem de férias por
alguns dias, desde que dei-
xe um síndico interino em
seu lugar”, explicaNery.
Apesar de não ter uma

jornadadetrabalhooficial,
antes de ser eleito, o síndi-
co precisa informar o tem-
poqueterádisponível. ‘Em
condomínios maiores, por

exemplo, eles são bem re-
munerados e precisam fi-
caràdisposiçãoporumho-
rário definido na Conven-

ção e no Regimento Inter-
no”, esclarece o vice-presi-
dente do Sindicato Patro-
nal de Condomínios e Em-

presas de Administração
de Condomínios (Sipces),
Gedaias Freire Costa.
(Paula Gama)

DIVULGAÇÃO

Quando há remuneração, é preciso descontar 11% da Previdência Social

EMPREENDIMENTOS

Edifício Castel
Di Modena

t Javé
Em Itapoã, Vila Velha,
possui unidades de um e
dois quartos com suíte.
Conta com bike sharing

Boulevard Lagoa
Residence e Resort

t Cristal
Empreendimentos
Na Serra, com lotes de a
partir de 450 m2. Possui
piscina para natação e

hidroginástica, quadras de
tênis, pista de cooper e
bicicleta, quadras
poliesportivas, entre outros

Jardins Veneza
t FGR Urbanismo
Em Interlagos, Vila
Velha, possui lotes a
partir de 457,5 m2.
Possui quadras de
tênis, campos de
futebol society,
minigolfe, pista de
cooper, estações de

PAULA GAMA
plidoino@redegazeta.com.br

Na correria do dia a dia a
principal desculpa para
não praticar exercícios é a
falta de tempo. Mas nos
novos condomínios essa
desculpa não é mais per-
mitida. Os espaços estão
sendo entregues com lo-
cais específicosparaaprá-
tica de esportes. Pistas de
caminhada, empréstimo
debicicletas,aulasdepila-
tes, oferta de pranchas de
surfe, quadras de diferen-
tes esportes e atéminigol-
fe são alguns dos novos
itensque inspiramumavi-

damais saudável.
As tradicionais acade-

miasequadraspoliesporti-
vas cresceram e se moder-
nizaram. O Boulevard La-
goa Resort Residence, da
Cristal Empreendimentos,
por exemplo, possui pista
de cooper, ciclovias, sete
quadrasdetênis,campode
futebol society e até mes-
mo trilha para os seusmo-
radores. “Além dos espa-
ços, oferecemos aulas de
pilates, zumba, tênis, fute-
bol, musculação e natação
emumvalordeR$120por
família. Ou seja, além de
espaços o morador tam-
bém conta com profissio-
nais no próprio condomí-
nio”, conta Douglas Vaz,
diretor da Cristal.
Outros empreendimen-

tos quemerecemdestaque
sãooAffinityHome,daLo-
renge, que possuiminigol-
fe na área de lazer, e oMa-
noá Villas, da Construtora
Pacífico, que oferece em-
préstimo de bicicletas e
materiais para esportes
aquáticos, como caiaque e
pranchas de surfe e de
stand-up paddle.
“Essa é uma tendência

do futuro. Já se sabe que
para vivermais emelhor é
preciso praticar ativida-
des físicas. Os esportes
mais diferenciados cati-
vam o morador. Em um
próximo empreendimen-
to, por exemplo, aPacífico
já planeja entregar um
Studio Funcional”, conta
Alípio Neto, diretor da
imobiliária Neto.

ginástica, entre outros

Reserva Mata
da Praia

t RS Construtora
Na Mata da Praia, em
Vitória, possui casas de
até cinco suítes. Conta
com bike sharing, quadra
de tênis e de futebol

Affinity Home
t Lorenge
Na Enseada do Suá, em
Vitória, possui unidades

de um quarto. Oferece

fitness e minigolfe

Manoá Villas
t Pacífico
Em Manguinhos, Serra,

possui casas de três e

quatro quartos com

suíte. Oferece aos

moradores bike sharing

e beach point, com

empréstimo materiais

para esportes

aquáticosManoá Villas tem empréstimo de prancha e caiaque
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