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VOCÊ CONHECE AS 
ATRIBUIÇÕES DO SEU 
FUNCIONÁRIO?

O BARATO PODE SAIR 
(BEM) CARO

Em maio, a CWR Gestão de Mão de Obra faz ANIVERSÁRIO e completa 20 anos de fundação. O tempo 
passa rápido. Parece ontem, que ainda era síndico do Edifício Lautrec, prédio que morava no Gutierrez, nosso 
primeiro cliente e onde tudo começou. De lá pra cá mudamos de endereço, de ideias, de postura, de objetivos. 
Mudar é inevitável. O tempo nos ensina os erros que não devemos repetir e acertos que devemos comemorar. 
De toda forma, a gente aprende, cresce e tenta ser melhor a cada dia.

Algumas coisas permanecem: A TRADIÇÃO, a essência e os valores que nos acompanham pela vida. Por isso, 
foram duas décadas pautadas pelo absoluto respeito ao cliente, colaboradores, parceiros e à legislação, o 
que reflete na CREDIBILIDADE e na solidez da nossa marca. Ao longo de nossa história foram mais de 100 
condomínios e empresas atendidos, com uma alta taxa de fidelidade, já que mais de 60 deles continuam como 
nossos clientes ainda hoje, incluindo o primeiro. Temos, atualmente, 150 funcionários contratados e mais de 

2000 pessoas diretamente atendidas por nossos serviços.

A CONFIANÇA em nosso trabalho vem da GARANTIA DE PROTEÇÃO, que é a forma como chamamos o conjunto de práticas 
que adotamos para proteger nossos clientes contra todos os riscos e problemas que podem derivar de qualquer contratação. 
São elas:

Blindagem jurídica: Assumimos todas as responsabilidades jurídicas, isentando nosso cliente de qualquer custo ou preocupação.

Sede própria e CNPJ único: Estamos sediados em um conjunto de salas próprias 
no bairro de Lourdes em Belo Horizonte. Em uma região central, podemos ser 
encontrados com facilidade e nossos clientes podem nos visitar sempre que 
quiserem. Com apenas um CNPJ, também simplificamos a pesquisa de qualquer 
registro e certidão pública da nossa empresa, para que todos possam se certificar 
de nossa idoneidade.

Lastro patrimonial: Somos uma empresa responsável, comprometida com os 
direitos trabalhistas e a segurança de quem nos contrata. Por isso, garantimos 
a manutenção de patrimônio superior ao nosso passivo trabalhista. Assim, 
respeitamos as garantias da relação de emprego e o cumprimento das nossas 
obrigações perante nossos clientes.

Transparência absoluta: Enviamos qualquer documentação solicitada, de 
forma rápida e desburocratizada, afim de assegurar e comprovar todos os 
compromissos e garantias do contrato.

Temos muito orgulho de nossa história e de nossos diferenciais. E que venham 
os próximos 20 anos.

José Célio, Sócio-fundador e Diretor Financeiro da CWR.
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Adriana Barbosa 

É inadmissível imaginar que um condomínio quer 
seja residencial ou comercial não possua uma boa 
apólice e um bom plano de combate e prevenção a 
incêndio. Segurar o prédio seja talvez a tarefa de 
maior importância entre tantas que fazem parte da 
administração do síndico, ou seja, é da responsabilidade 
do síndico escolher a apólice correta e contratar uma 
seguradora de renome e credibilidade no mercado, 
além disso ele deve estar atento às vistorias que 
devem ser frequentes. Isso sem falar que é essencial a 
revisão de valores e de coberturas a cada renovação. 
Afinal o seguro existe para cobrir perdas materiais e 
garantir tranquilidade a moradores e trabalhadores.

 

Prevenir é o melhor remédio
• Treinar os funcionários para agirem em situações de 
emergência;

• Checar os extintores e fazer testes de funcionamento 
com as mangueiras dos hidrantes;

• Deixar livres os extintores e a portinhola dos 
hidrantes;

• Observar se não houve despressurização do extintor, 
caso positivo, o manômetro estará na faixa vermelha e 
precisará ser recarregado;

• Inspecionar anualmente os extintores e as 
mangueiras. A cada 5 anos recomenda-se realizar o 
teste de pressão;

• Deixar sempre aberto o registro do barrilete do 
hidrante;

• Fechar completamente as portas corta-fogo, sem 
calços ou abertura obstruída.

 

O que diz a lei
 A contratação do seguro do condomínio é regida 
por lei, segundo artigo 1.346 do Código Civil. Ele dá a 
segurança de que mesmo quando algo sair errado, o 
prejuízo será o menor possível.

 A Lei dos Condomínios dispõe que é obrigatório o 
seguro de toda a edificação contra o risco de incêndio 
ou destruição, total ou parcial.

 “Art. 13° Proceder-se-á ao seguro da edificação 
ou do conjunto de edificações, neste caso, 
discriminadamente, abrangendo todas as unidades 
autônomas e partes comuns, contra incêndio ou outro 
sinistro que cause destruição no todo ou em parte, 
computando-se o prêmio nas despesas ordinárias do 
condomínio. Parágrafo único. O seguro de que trata 
este artigo será obrigatoriamente feito dentro de 120 
dias, contados da data da concessão do “habite-se”, 
sob pena de ficar o condomínio sujeito à multa mensal 
equivalente a 1/12 (um doze avos) do imposto predial, 
cobrável executivamente pela municipalidade.

 

Art. 16° Em caso de sinistro que destrua menos de 
dois terços da edificação, o síndico promoverá o 
recebimento do seguro e a reconstrução ou os reparos 
nas partes danificadas.”
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Você sabia que todo funcionário contratado pela CLT deve estar registrado com um cargo previsto na Classificação 
Brasileira de Ocupações (CBO), do Ministério do Trabalho? Para a segurança do empregado e do empregador, a 
jurisdição brasileira conta com uma descrição de cargos na CBO, estabelecendo as atividades cabíveis à função 
exercida pelo trabalhador.

Para evitar transtornos, acidentes e ações judiciais é importante estar clara para as partes do contrato de trabalho a 
função estabelecida para o empregado. E, para tanto, deve ser evitada a execução de atividades diferentes daquelas 
para a qual ele foi contratado.

Para ajudar a esclarecer o que o Ministério do Trabalho define como ocupações e funções, o Home & Office lista, 
abaixo, as nomenclaturas mais comuns entre os profissionais de um condomínio, por exemplo:

Saiba mais sobre a Classificação Brasileira de Ocupações no site:
www.mtecbo.gov.br
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Condomínios, além de suas necessidades rotineiras de manutenção, 
também precisam de cuidados com relação às áreas verdes e combate 
às pragas urbanas. Em muitos casos, quando o prédio residencial 
ou centro comercial possui uma conservadora que oferece em seu 
escopo a mão de obra de jardineiros, dedetizadores e de serviços 
de limpeza de caixa d’água e de gordura, essa prestação de serviço 
pode não ser feita por profissionais especializados e que garantem 
a qualidade do trabalho. Sendo assim, o que parece inicialmente 
atrativo, pode acabar se tornando uma grande dor de cabeça. 

A limpeza das caixas e colunas de gordura, por exemplo, garante 
que o prédio fique livre dos dejetos que se acumulam, evitando 
transbordamentos de água, de gordura e de sujeiras através da 
tampa e do ralo, além de prevenir o entupimento nas tubulações, mau 
cheiro e aparecimento de insetos. Vale ressaltar que quando há uma 
obstrução no encanamento, o odor e a ocorrência de vazamentos 
podem forçar a contratação de um serviço de emergência, com custo 
bem superior ao de uma manutenção preventiva. Outra vantagem 
da limpeza apropriada é o aspecto ambiental, pois todos os resíduos 
retirados são encaminhados a locais adequados estabelecidos pelos 
órgãos responsáveis.

No caso da caixa d’água, ela deve ser lavada periodicamente, para 
evitar acúmulo de detritos causadores de doenças e o trabalho de 
manutenção, desinfecção, higienização e limpeza deve ser realizado 
por empresa que possua alvará da Vigilância Sanitária. O mesmo 
nível de atenção com relação à contratação de profissionais aplica-
se à manutenção de jardins e demais áreas verdes. O investimento 
na contratação de um especialista faz com que a manutenção das 
áreas verdes seja realizada com técnicas, ferramentas e produtos 
adequados para poda, plantio e conservação. Com isso, evita-se o 
manuseio inadequado que pode resultar em acidentes, redução 
do tempo de vida das plantas ou excesso de sujeira. Além disso, o 
conhecimento poupa o condomínio de multas pelo descumprimento 
da legislação. Portanto, alternativas não-profissionais à mão de obra 
de jardinagem, além de inseguras, podem trazer danos às áreas 
comuns do condomínio, gastos inesperados, problemas judiciais e 
incômodos aos moradores.

Outro problema que pode ser evitado em condomínios é o 
risco à saúde dos moradores quando há contratação de mão de 
obra não qualificada para combate a pragas e insetos. O ideal é 
executar a dedetização periódica com empresa especializada, com 
registro na Vigilância Sanitária e responsável técnico. Além disso, é 
imprescindível a utilização de produtos registrados no Ministério 
da Saúde, seguro para pessoas, animais domésticos e para o meio 
ambiente, alterando o mínimo possível a rotina dos moradores e 
visitantes.

             Conduta CWR
Apesar de todos os riscos elencados a respeito da contração de 
amadores para a realização de serviços limpeza de caixas d’água 
e de gordura, dedetização, jardinagem e outros serviços por 
administradoras e conservadoras de condomínios, essa é uma 
prática frequente no mercado. A CWR – Gestão de Mão de Obra, 
no entanto, entende que o melhor custo/benefício para o cliente 
é trabalhar com empresas especializadas, que podem oferecer 
garantia, qualidade e soluções adequadas.

Pensando nisso, a CWR está oferecendo desconto de 100% na 
gestão da mão de obra até 30/06/2017 para que seu condomínio 
tenha recursos e liberdade para contratar serviços especializados 
e verdadeiramente qualificados de manutenção condominial. 
Apresente esta edição do jornal Home & Office em sua negociação 
e garanta seu desconto em nossa promoção de serviços a preço de 
custo!

O barato pode sair (bem) caro
Saiba o quanto é importante contratar serviços especializados profissionais de 

manutenção predial e evite prejuízos
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