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>> Fachada do empreendimento, um dos mais modernos de Florianópolis

“O homem é um sucesso se pula da 
cama de manhã e vai dormir à noite, e, 
nesse meio tempo, faz o que gosta”. Com 
essa frase, do compositor e cantor Bob 
Dylan, Roberto Deschamps, diretor da 
RDO, resumiu a satisfação da empresa 
em entregar seu 53º empreendimento, 
numa noite especial, cerca de alegria, no 
salão de festas do Caminhos de Compos-
tela Residencial.

Dezenas de pessoas estiveram na fes-
ta de inauguração, em que se destacaram 
depoimentos sobre os Caminhos de Com-
postela, na Espanha, com a participação 
de alguns peregrinos – entre os quais o 
engenheiro eletricista Carlos Alberto Li-
ppel e o próprio Roberto Deschamps.

Também foi realizada uma home-
nagem à equipe de trabalhadores que 
atuou na construção do empreendimen-
to, representada pelo mestre de obras 
Vilberto Francisco Steinbach, que atuou 
em 27 obras da empresa e cujo filho, Vil-
berto Steinbach Júnior, segue seus pas-
sos na construção civil, depois de se for-
mar em engenharia civil.

As irmãs Benedet representaram 

os clientes, recebendo as chaves de seus 
apartamentos, elas que vieram do Rio 
Grande do Sul e escolheram Florianópolis 
para curtir a aposentadoria.

O padre José Manuel dos Santos, o 
popular Padre Maneca da Orionópolis, 
abençoou o Caminhos de Compostela e 
os convidados presentes, lembrando que 
cada apartamento representa “a igreja 
particular do seu morador”, o templo 
sagrado do repouso e da vigília, da reali-
zação dos sonhos.

Roberto Deschamps destacou em seu 
discurso as dificuldades enfrentadas pela 
empresa desde a escolha do terreno, aos 
serviços de terraplanagem e à constru-
ção propriamente dita, com a partici-
pação de 100 trabalhadores da própria 
empresa, além de outros profissionais, 
incluindo um total de 20 engenheiros. 
“Estamos muito felizes com a conclusão 
dos trabalhos e com a satisfação dos nos-
sos clientes”, enfatizou o diretor. 

“Minhas palavras são de gratidão, 
de reconhecimento, pela superação de 
tantas etapas”, afirmou, sem esconder 
a emoção. 

Moderno empreendimento está localizado 
no Estreito, com fácil acesso a todas 
comodidades do Continente

RDO entrega o Caminhos de Compostela

 (48) 3212-4104PArA ANUNciAr No clUbe Do imÓVel liGUe:

“Foi uma obra 
muito especial, 
um desafio 
imenso, mas 
chegamos 
até aqui, a 
este dia tão 
especial para 
nós, da rDo, 
e para nossos 
parceiros e 
clientes”.

Roberto 
Deschamps, 
diretor da RDO.

A longa e vitoriosa trajetória 
da RDO alcança 33 anos de história, 
desde que a pequena construtora foi 
fundada por Osvaldo Deschamps, 
junto com seus filhos. De lá para cá 
são mais de 400 mil metros quadra-
dos, 48 empreendimentos entregues 
e 5 em construção, representando 
mais de 2.600 unidades. Outros cinco 
empreendimentos estão em fase de 

execução. 
Todos os projetos da RDO são ca-

racterizados pela qualidade, pela óti-
ma localização – em bairros de São 
José, Palhoça e Florianópolis –, am-
plas áreas de lazer e convivência so-
cial e familiar. É o caso do Caminhos 
de Compostela, que dispõe de piscina, 
salão de festas, mini quadra esporti-
va, academia e outros equipamentos. 

ApArtAmento
�� Hobby box 
�� Piso 100% 

porcelanato 
�� Infraestrutura 

para água quente 
�� Infraestrutura para 

ar-condicionado split 
na sala e dormitórios 

�� Persianas nas 
janelas dos dorms

�� Sacada com 
churrasqueira a 

carvão integrada com 
área de serviço e social

Condomínio
�� Piscina adulto 
�� Quiosque com 

churrasqueira 
�� Miniquadra 
esportiva 

�� Salão de festas 
�� Espaço lounge 
�� Espaço fitness
�� Brinquedoteca

33 anos de sucesso

SAIbA mAIS
caminhos de compostela residencial
estreito, Florianópolis
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Confira alguns registros fotográficos da festa promovida pela 
RDO durante a entrega do Caminhos de Compostela Residencial, 
além de alguns detalhes do empreendimento:

Momentos da inauguração
do Caminhos de Compostela

>> Convidados reunidos no salão de festas

>> Outro aspecto da festa de inauguração

>> Evento reuniu clientes, amigos e parceiros

>> Relatos sobre Compostela marcaram a noite >> Detalhe de uma das mesas montadas no coquetel

>> Ao final da festa, um show de fogos de artifício
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>> Hall de entrada decorado para a festa >> Espaço gourmet: para os momentos de convivência

>> Crianças têm playground e brinquedoteca à disposição

>> Espaço fitness, para a boa forma dos moradores

>> Espaço para meditação, um dos atrativos

>> Piscina, um dos itens de conforto do residencial

FO
TO

S
 R

E
N

a
TO

 g
a

M
a

/D
iv

u
lg

a
ç

ã
O

/N
D



NOTÍCIAS DO DIA
Florianópolis, 30 de setembro a 6 de outubro de 20164

MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIOS

“Há no Código Civil vários itens que abordam o assunto, são eles: Art. 
1.348 - II -representar, ativa e passivamente o condomínio, praticar, em 
juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns;” 
V - diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela 
prestação dos serviços que interessem aos possuidores. Portanto, o 
síndico é o responsável pela manutenção de toda a edificação e pode 
responder civil e criminalmente em casos de acidentes ou qualquer 
tipo de prejuízo causado por negligência ou omissão de sua parte, no 
entanto, na maioria das vezes os síndicos não são preparados para gerir 
um imóvel com todas as suas particularidades e muitas soluções são 
adiadas. O conceito de manutenção corretiva conserta quando quebra, é 
o primeiro conceito que deve ser eliminado.

Os principais itens a serem averiguados habitualmente são:

• Para-raios - O síndico deverá solicitar a inspeção uma vez por ano. O 
serviço deverá ser realizado por empresa habilitada, a qual emitirá um 
laudo e recolherá uma ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)

• Elevadores - Também precisarão solicitar da empresa que faz o trabalho 
de conservação a RIA (Relatório de Inspeção Anual) e a empresa deverá 
recolher uma ART.

• Sistemas de combate a incêndio - Tanto os condomínios residenciais 
como os comerciais deverá obter do Corpo de Bombeiros o AVCB (Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros

• Instalações de gás - Também deverá ser inspecionado tanto a central de 
gás como todos os ramais. A central, onde estão localizados os medidores 
recomenda-se que seja anual.

• Determinação das características do imóvel: número de blocos, tipo 
de uso, área de unidades/total, área do subsolo, número de vagas por 
unidade/total, etc.

• Caracterização das relações trabalhistas: número de funcionários; 
condições de trabalho e atendimento à legislação trabalhista.

• Identificação de atestados: comprovante de desinfecção de caixas d’água 
e análise microbiológica da água; dedetização/desratização.

• Análise da conservação das áreas comuns externas: calçadas, grades, 
acesso de pedestres, acesso de veículos, corredores externos, jardins, 
muros divisórios, piscinas, quadras, salão de festas, jogos e de ginástica, 
saunas, depósito de lixo e garagens.

• Análise da conservação de áreas comuns internas: coberturas, barrilete, 
casa de máquinas, antecâmaras, escadarias, hall social térreo/subsolo, hall 
de serviço/corredores internos, fachadas, caixilhos, unidade do zelador.

• Análise das instalações: antenas coletivas, quadro de antenas, TV a cabo/
satélite, luz piloto, para-raios (conservação), elevadores, quadro elétrico e 
sinalização dos elevadores, iluminação (minuteria) e sensores de presença 
e instalação de gás.

• Manutenção em revestimentos e equipamentos de piscina: Os 
equipamentos e revestimentos de piscina devem ser vistoriados a cada 
seis meses. 

O SINDICONDE está à disposição da comunidade condominial, 
prestando relevantes serviços e informações!

sindiconde
COLUNA

Nosso condominio hoje 

SINDICATO DOS CONDOMÍNIOS DE 
EDIFÍCIOS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Abrangência: Florianópolis, São José, Biguaçú e Palhoça.
Av. Osmar Cunha, 183 – Ceisa Center, Bloco B – Sobreloja

Telefone: (48) 3333-8677 – e-mail: contato@sindiconde.com.br
Horário de atendimento ao público: 13:00 hs às 17:00 hs

www.sindiconde.com.br
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MAIS  DE

Nós do Grupo Feltrin pensamos em ajudar e 
facilitar a vida de nossos clientes. 

Em breve com 3 endereços para melhor 
atendê-los, onde trabalhamos com venda e 

aluguel de imóveis comerciais e residenciais.

Prestamos serviços contábeis para pessoas 
físicas e jurídicas coma a ajuda  

da Contabilidade Feltrin.

E, também, ajudamos na administração  
de condomínios com a Cr2 Administração  

de Condomínios.

www.grupofeltrin.com.br

(48) 3090-9700

facebook.com/grupofeltrin

Casa Residencial
SANTOS DUMONT: 03 dorms (01 suíte), 02 sal, coz, bwc e gar 
R$1300,00 Cod: 00387.005
FORQUILHAS: 02 dorms., sal, coz, e gar R$ 650,00 Cód. 00958.001  
BELA VISTA/PLÇ: 02 dorm, sal e coz conj, bwc, área de serv e estac p/ 
2 cars R$ 650,00 Cód.: 00971.001
PRAIA DE FORA: 04 dorm, sal, coz, área de serv, 02 bwcs, var e gar R$ 
2000,00 Cód.: 00802.001 
PONTE DO IMARUIM: 03 dorm, sal, coz, bwc, área de serv e gar R$ 
850,00 Cód.: 00817.001
BELA VISTA, PHÇ: 2 pisos, sal, coz e lavb, 02 dorm, 1 suíte c sac, bwc, 
gar, área de serv R$ 1100,00 Cód.: 00354.001
AREIAS: 02 dorm, sal, coz, bwc, área de serv e gar R$ 900,00 Cód.: 
00758.001

Casa Comercial
SERRARIA: aprox 510m² de área tot e 350m² área útil R$ 3000,00 
Cód.: 00757.001

Galpões 
ARIRIU: aprox 313m², sendo 35m² de mezanino R$ 3500,00 Cód.: 
00176.002

Terreno 
LISBOA: aprox 240m² R$ 1000,00 Cód: 00611.001
P. DO SUL: aprox 140m² R$ 1450,00 Cód: 00227.002
BARREIROS: murado c/ aprox 360m² R$ 1500,00 Cód.: 10008.004

Apartamento de 01 dormitório 
F. SANTO ANTONIO: sal, coz, ban e gar R$ 500,00 Cód.: 00011.003
AREIAS: sal, coz, ban, e estac R$ 400,00 Cód.: 20022.006
CAMPINAS: sal e coz conj e bwc R$ 580,00 Cód: 00655.008
SERRARIA: coz, sal, área de serv e gar R$ 500,00 Cód.: 20071.001
IPIRANGA: sal, bwc, coz, gar R$ 500,00 Cód.: 02061.001
ROÇADO: sal, coz, bwc e gar R$ 500,00 Cód.: 02061.002
REAL PARQUE: sal, coz, bwc e gar. R$ 500,00 Cód.: 02061.003
ROÇADO: sal, coz, bwc e gar. R$ 500,00 Cód.: 02061.004
CAMPINAS: sal e coz conj, bwc e área de serv R$ 580,00 Cód.: 
00655.003
CAMPINAS: sal e coz conj, bwc e área de serv R$ 580,00 Cód.: 
00655.004
P. DO IMARUIM: coz, bwc e área de serv R$ 550,00 Cód.: 00433.001
PONTE DO IMARUIM: sal e coz conj, bwc, área de serv e gar R$ 500,00 
Cód.: 00149.003
CENTRO PHÇ: sal e coz conj e bwc R$ 600,00 Cód.: 00808.017
AREIAS: sal, coz, bwc, área de serv e gar R$ 500,00 Cód.: 20026.007
F. SANTO ANTONIO: coz, bwc e área de serv R$ 500,00 Cód.: 
00011.010
PRAIA COMPRIDA: coz, bwc e área de serv R$ 500,00 Cód.: 00029.001

Apartamento de 02 dormitórios 
KOBRASOL: sal, coz e área de serv conj, bwc, sac e gar R$ 750,00 Cód.: 
00967.001                                                                                                                                                                       
REAL PARQUE: sal, coz, bwc, área de serv  e gar R$ 650,00 Cód.: 
00742.001
CAMPINAS: sac ampla, 01 suíte, 02 sal, bwc, copa, coz e gar R$ 
2500,00 Cód.: 00749.001
REAL PARQUE: sal, coz, bwc, área de serv e gar R$ 550,00 Cód.: 
00753.001

P. DO IMARUIM: sal, coz área de serv com varanda e gar R$ 800,00 
Cód.: 00626.002
CAMPINAS: sal, coz, bwc, área de serv R$ 690,00 Cód.: 00654.002
JD ELDORADO: sal, coz, bwc, área de serv, sac c/churra e gar R$ 
700,00 Cód.: 00259.002
JD ELDORADO: sal, coz, bwc, área de serv, sac c/churra e gar R$ 
700,00 Cód.: 00259.003
JD ELDORADO: sal, coz, bwc, área de serv, sac c/churra e gar R$ 
700,00 Cód.: 00259.004
BELA VISTA/PALHOÇA: sal, coz, bwc, sac c/ churr, área de serv e gar 
R$ 790,00 Cód.: 00408.007
BELA VISTA/PALHOÇA: sal, coz, bwc, sac c/ churr, área de serv e gar 
R$ 790,00 Cód.: 00408.008
BELA VISTA/PALHOÇA: sal, coz, bwc, sac c/ churr, área de serv e gar 
R$ 790,00 Cód.: 00408.009
BELA VISTA/PALHOÇA: sal, coz, bwc, sac c/ churr, área de serv e gar 
R$ 790,00 Cód.: 00408.010
RIO CAVEIRAS: sal, coz, bwc, área de serv, sac e gar R$ 1000,00 Cód.: 
00117.014
RIO CAVEIRAS: sal, coz, bwc, área de serv, sac e gar R$ 1000,00 Cód.: 
00117.015
P. DO IMARUIM: sal e coz conj, bwc, área de serv e gar R$ 450,00 
Cód.: 00134.004
FAZENDA STO ANTONIO: sal e coz e área de serv conj, bwc e gar R$ 
800,00 Cód.: 00064.001
JD AQUARIUS: sal, coz, bwc, área de serv e gar R$ 650,00 Cód.: 
00336.003
P. DO IMARUIM: sal e coz conj, bwc e área de serv R$ 750,00 Cód.: 
00510.001 
P. DO IMARUIM: 01 suíte, sal, coz, bwc e área de serv R$ 800,00 Cód.: 
00139.011
CAMPINAS: sal, coz, bwc, área de serv, sac c/ churr e gar R$ 850,00 
Cód.: 00202.010
AREIAS: sal, coz, área de serv, sac c/ churras e gar R$ 1050,00 Cód.: 
20034.003
KOBRASOL: sal, coz, bwc e área de serv R$ 800,00 Cód.: 10013.003
PONTE DO IMARUIM: sal e coz conj, bwc, sac, área de serv e gar R$ 
730,00 Cód.: 00033.014
AREIAS: sal, coz, área de serv e gar R$ 850,00 Cód.: 20035.003 
NOS SEN DO ROSARIO: 1 suíte, sal c/ sac e churr, coz, área de serv, 
bwc, gar R$ 1100,00 Cód.: 00801.001
AREIAS: sal, coz, bwc, área de serv e gar R$ 880,00 Cód.: 20024.006
BARREIROS: sal, coz, bwc, área de serv, sac e gar R$ 1.000,00 Cód.: 
20046.001
BARRA DO ARIRIU: sal e coz conj, bwc, área de serv, sac c/ churr e gar 
R$ 550,00 Cód.: 00543.001
ARIRIÚ: sal e coz conj, bwc, área de serv e estac R$ 550,00 Cód.: 
10590.001
AREIAS: sal, coz, bwc, área de serv, sac e gar R$ 900,00 Cód.: 
20008.001
BARREIROS: 01 suíte, coz, sal c/ sac e churr, área de serv, bwc e gar 
R$ 1250,00 Cód.: 20034.001
P. DO IMARUIM: sal e coz conj, bwc, área de serv e gar R$ 450,00 
Cód.: 00134.001
PASSA VINTE: 01 suíte, sal e coz conj, bwc, área de serv, sac c churr e 
gar R$ 880,00 Cód.: 00202.020
KOBRASOL: sal, coz e área de serv R$ 700,00 Cód.: 10270.001

PONTA DE BAIXO: sal, bwc, coz e área de serv conj e estac rotativo 
R$ 500,00 Cód.: 00804.001
BOM VIVER: sal, coz e área de serv conj, bwc e vaga de estac descob 
R$ 400,00 Cód.: 00059.001
PASSA VINTE: 1 suíte, sal e coz conj, bwc, área de serv, sac com 
churras e gar R$ 880,00 Cód.: 00202.007
AREIAS: sal, coz, área de serv, bwc, sac com churras e gar R$ 700,00 
Cód.: 20018.001
AREIAS: aproximadamente 70m², bwc e uma vaga de garagem R$ 
700,00 Cód.: 20056.001

Apartamento de 03 dormitórios 
ROÇADO: sal, coz, bwc e área de serv R$ 800,00 Cód.: 00621.002
JD AQUARIUS: coz e área de serv conj, sal, bwc, terraço e gar R$ 
680,00 Cód.: 00390.001
PRAIA COMPRIDA: sal, bwc, coz e área de serv conj (c/ arms) e estac 
R$ 850,00 Cód.: 10420.003
REAL PARQUE: 01 suíte, sal, coz, bwc, área de serv e gar R$700,00 
Cód.: 20026.002
PRAIA COMPRIDA: sal, coz, bwc, área de serv e estac R$ 650,00 Cód.: 
00798.001
AREIAS: 1 suíte, sal, coz, área de serv, bwc e gar R$ 950,00 Cód.: 
20044.004
CAMPINAS: sal, coz montada, área de serv c/ armár, bwc e gar R$ 
1.200,00 Cód.: 00810.001
BELA VISTA: sal, coz, bwc, área de serv R$ 790,00 Cód.: 10398.001
FZDA STO ANTONIO: 01 suíte, sal, coz, bwc, área de serv, sac c/ churr 
e gar R$ 1000,00 Cód.: 00811.001
CENTRO SJ: 01 suíte, sal, coz, bwc, área de serv, sacada e gar R$ 
1.300,00 Cód.: 00332.005
CAMPINAS: 02 suítes, sal, coz, bwc, área de serv grande, gar R$ 
2.000,00 Cód.: 00816.001
CENTRO SJ: 1 suíte, sal c sac, coz, bwc, área de serv e vaga de gar  R$ 
1300,00 Cód.: 00332.007
CAMPINAS: sal, coz, bwc e área de serv R$ 500,00 Cód.: 00002.006

 Kitnet 
IPIRANGA: semi-mob, aprox 30 m² e bwc R$ 500,00 Cód.: 20067.004
IPIRANGA: aprox 35 m² e bwc R$ 500,00 Cód.: 20061.001
IPIRANGA: aprox 35 m² e bwc R$ 500,00 Cód.: 20061.002
IPIRANGA: aprox 35 m² e bwc R$ 500,00 Cód.: 20061.003

Lojas
MONTE CRISTO: aprox 90m² e bwc. R$ 1500,00 Cód.: 00526.004
BARREIROS: aprox 30m² e um bwc  R$ 1400,00 Cód.: 00956.001
P. DO IMARUIM: aprox 110m² e bwc R$ 1000,00 Cód.: 00135.003 
CAMPINAS: aprox 50m² e bwc R$ 1200,00 Cód.: 00647.001 
CAMPINAS: aprox 27m² e bwc R$ 900,00 Cód.: 00113.002
ARIRIU: aprox 62m², com mezanino e bwc R$ 900,00 Cód.: 00732.001
ARIRIU: aprox 46m², mez e bwc R$ 800,00 00 Cód.: 00732.002
CAMPINAS: aprox 21m² e bwc R$ 790,00 Cód.: 00206.002
FORQUILHINHAS: aprox 40m² e bwc R$ 700,00 Cód.: 00153.006
CAMPINAS: aprox. 40m² e bwc R$ 600,00 Cód.: 00655.007
P. DO IMARUIM: aprox. 53m² de área priv, mez e bwc R$ 400,00 Cód.: 
00975.002
P. DO IMARUIM: aprox. 53m² de área priv, mez e bwc R$ 400,00 Cód.: 
00975.001
KOBRASOL: aprox. 70m², mezanino e bwc R$ 2500,00 Cód.: 10320.002

BREJARU: aprox 12x9, coz e bwc +apto 3 dorm, sal, coz, bwc e área 
serv R$ 2100,00 Cód.: 00602.001
KOBRASOL: aprox 75,00m² e bwc R$ 2000,00 Cód.: 00398.003
CAMPINAS: aprox 25m² e bwc R$ 1200,00 Cód.: 00206.011
CAMPINAS: aprox 15 m² R$ 950,00 Cód.: 00054.001
PONTA DE BAIXO: aprox 50m² e bwc R$ 650,00 Cód.: 10325.008
KOBRASOL: aprox 55m² e bwc R$ 2800,00 Cód.: 00463.009 
CENTRO: aprox.32m² e bwc R$ 1.000,00 Cód.: 01020.004
CAMPINAS: aprox 200m², c/ coz, salão, 03 bwcs, hall de entr, varanda 
e área de serv R$ 5.500,00 Cód.: 00123.013
CAMPINAS: aprox 40m²  R$ 700,00 Cód.: 00824.001

Salas 
CAMPINAS: aprox 500m², 03 salas c/ terraço priv, bwc e 03 vg de gar 
R$ 20000,00 Cód.: 00117.013
CENTRO/PALHOÇA: aprox 80m² e bwc R$ 7000,00 Cód.: 00635.001
PASSA VINTE: no 4º andar, aprox 51 m², 1 bwc e uma gar R$ 900,00 
Cód.: 00182.001
CAMPINAS: aprox 30 m² e gar R$ 1490,00 Cód.: 00117.011
PASSA VINTE: aprox 37m², bwc e gar R$ 860,00 cód.: 00257.001
CAMPINAS: aprox 21m² e bwc R$ 850,00 Cód.: 00206.005
PASSA VINTE: aprox 25m², bwc e gar R$ 650,00 Cód.: 00257.002
IPIRANGA: aprox 30m², divisórias e bwc R$ 600,00 Cód.: 20067.005
CAMPINAS: aprox. 32m² e bwc R$ 650,00 Cód.: 10310.009
CAMPINAS: aprox 40m² e bwc R$ 750,00 Cód.: 00118.024
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Novo Notícias do Dia.
Há dez anos, a informação mais relevante para você. 
Agora, mais completa, organizada e melhor de ler.  

Novo projeto gráfico 

Novo projeto editorial

Novos colunistas 

Novo ND Online 

As notícias aparecem 
em toda a cidade. 
Mas só quem conhece 
a cidade encontra.

Marina e Parque 
Urbano vão 
dar uma nova 
cara à Avenida 
Beira-Mar Norte

NDonline.com.br

Novo Plano 
Diretor 
projeta 
Florianópolis 
para o futuro

Projeto 
de alunos 
da UFSC vai
revitalizar
biblioteca
pública no
Estreito

Novas 
empresas
de tecnologia
chegam
a Palhoça

ANOS



NOTÍCIAS DO DIA
Florianópolis, 30 de setembro a 6 de outubro de 2016 11



NOTÍCIAS DO DIA
Florianópolis, 30 de setembro a 6 de outubro de 201612



NOTÍCIAS DO DIA
Florianópolis, 30 de setembro a 6 de outubro de 2016 13



NOTÍCIAS DO DIA
Florianópolis, 30 de setembro a 6 de outubro de 201614



NOTÍCIAS DO DIA
Florianópolis, 30 de setembro a 6 de outubro de 2016 15



NOTÍCIAS DO DIA
Florianópolis, 30 de setembro a 6 de outubro de 201616


