


AABIC

Novo projeto
SINDCALL

Exercer a função de síndico exige conhecimento técnico  

e constante atualização legislativas das leis queembasam  

a atividade da gestão condominial, por isso, manter-se  

informado é primordial para uma atuação de excelência.

Neste sentido, estar inserido em um meio que assegura

o aperfeiçoamento de seu conhecimento e fornece suporte  

para a solução de seus desafios o torna um síndico de  

destaque. Por isso, é com imensa satisfação que a AABIC  

convida você para se tornar um membro do projeto  

SINDCALL.



SINDCALL

Benefícios
ACESSO A MATERIAIS EXCLUSIVOS:

Cartilhas - materiais com orientações sobre os temas mais relevantes que envolvem  

a administração condominial, como obras esegurança.

Banco de pareceres jurídicos - um acervo completo e atualizado sobre as principais  

medidas provisórias, resoluções e portarias que norteiam o segmento, como a Reforma  

Trabalhista e o novo regulamento do Imposto de Renda (RIR).

Circulares informativas - documentos que orientam os associados sobre novas leis  

e destacam diretrizes para resolução de questões desafiadoras daárea.



SINDCALL

Benefícios
MAIS VANTAGENS:

Desconto especial em cursos promovidos pela AABIC - para síndicos e colaboradoresdos  

condomínios (desconto administradora + desconto síndico associado).

Participação nos encontros preparados com temas exclusivos para síndicos.

Inscrição gratuita para o Conexão CONAMI - Evento virtual que debaterá os desafios atuais  

do mercado de administração de imóveis e condôminos, por meio de mesas redondas e  

apresentação de cases. Os participantes poderão compartilhar suas experiências com os  

palestrantes, aovivo.



SINDCALL

Benefícios
EXCLUSIVOS PARA OASSOCIADO:

Ranking do síndico - sua participação acumulará pontos para benefícios exclusivos.

Encontro bimestrais técnicos para troca de experiênciase aprimoramento.

Network e relacionamento com administradoras, fornecedores e especialistas que atuam no setor.

Divulgação do seu nome no site da AABIC, como membro associado.

Comitê Síndicos - A AABIC irá criar um Comitê com diretores e membros síndicos para estudar e avaliar  

temas pertinentes para essa atuação, visando defender a atuação técnica dos síndicos e dar subsídios para  

os pleitos e representá-los publicamente, quandonecessário.



COMO

Associar-se?
Este projeto é destinado a síndicos moradores

ou contratados (pessoas físicas e/ ou jurídicas) de  

condomínios administrados por uma dasempresas  

associadas da AABIC.

Desta forma, para fazer parte do SINDCALL énecessário

ser síndico de um ou mais prédios que sejam administrados  

por uma das associadas daAABIC.

Para saber se sua administradora faz parte da AABIC,acesse:

www.aabic.org.br/associados/.

http://www.aabic.org.br/associados/


QUANTO

Investir?
COMO SE INSCREVER?

A inscrição deve ser feita pelo site: https://aabic.org.br/sindicall/

e o síndico deve  apresentar uma declaração da administradora que 

comprova a sua  função e também a ata da eleição a qual ele 

adquiriu o cargo.

R$ 400,00 R$ 600,00

pessoa física (síndico morador) pessoa jurídica (síndico contratado)

A associação será semestral, ou seja,

DEVE SER RENOVADA A CADA SEIS MESES.

https://aabic.org.br/sindicall/


AABIC

QuemSomos
A AABIC – Associação das Administradoras  

de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo  

atua há mais de 40 anos no mercado,  

representando e valorizando o segmento.

Também é referência na promoção de cursos de  

capacitação para funcionários de condomínios e  

na produção de cartilhas, pareceres e circulares  

com as principais atualizações legislativas do  

mercado de administração de bens imóveis e  

condomínio.

A Associação representa:

Mais de 16 mil condomínios noestado  

de São Paulo (53% da cidade), sendo  

85% residenciais e 15%comerciais

1,3 milhão de unidades administradas

Cerca de 5,1 milhões de pessoas  

(moradores)

110 mil funcionários diretos nos  

empreendimentos e 5 mil funcionários 

nas empresas administradoras



AABIC

Missão eVisão
Nossa Missão

Unir e representar os players do mercado  

imobiliário condominial de São Paulo para  

aprimorar e fortalecer a entidade, disseminando  

conhecimento e gerando valor às Associadas

e à Sociedade.

Saiba mais: www.aabic.org.br

Nossa Visão

Ser referência no mercado por gerar valor e pela  

excelência no atendimento aos interesses desuas  

Associadas e da Sociedade.

http://www.aabic.org.br/


AABIC

Parcerias
Secovis

Sindicato de Habitação

CBCSI

Câmara Brasileira de Comércio e Serviços  

Imobiliários

ABADI

Associação Brasileira das Administradoras  

de Imóveis

Creci/SP

Conselho Regional de Corretores  

de Imóveis do Estado de São Paulo

Universidade Presbiteriana Mackenzie  

SMSU

Secretaria Municipal de Segurança Urbana

SHSP

Secretaria da Habitação de São Paulo



AABIC

Projetos
PROAD

Programa de Autorregulamentação  

da Administração de Condomínios

CONDOAMIGO

20º CONAMI e CONEXÃOCONAMI

Congresso Nacional do Mercado Imobiliário

PROJETO ALIANÇA  

CITY CÂMERAS

SECRETARIA DA HABITAÇÃO DE SÃO PAULO




