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Assessoria para 
seu condomínio

AViva Assessoria de Condomí-
nios surgiu em 2014, a partir 
da vontade do empresário 

Thiago Koch Rosa de realizar a con-
sultoria completa para condomínios, 
garantindo melhor qualidade de 
moradia aos condôminos. A sede está 
localizada em Santa Cruz do Sul, na 
rua Santo Antônio, 64, bairro Goiás. A 
empresa trabalha com condomínios 
residenciais e comerciais, atendendo 
em Santa Cruz do Sul e Vera Cruz.

Com mais de seis anos de atuação, 
a Viva Assessoria de Condomínios 
realiza consultoria completa, em 
todos os quesitos técnicos, legais e 
administrativos, pertinentes à admi-
nistração condominial. Um dos dife-
renciais da empresa é que está sempre 
presente nos condomínios, fazendo 
vistorias periódicas e filtrando o que 
acontece no local, a fim de identificar 
e minimizar problemas. Além disso, 
a partir dessas visitas, os moradores 
se sentem mais confortáveis para sa-
nar dúvidas, fazer reclamações, dar 
sugestões e orientar a equipe sobre 
possíveis problemas. Deste modo, a 
empresa também oferece conforto, 
auxílio e facilidade ao trabalho dos 
síndicos.  

 A Viva Assessoria de Condomínios 
foi pioneira ao apresentar o primeiro 
síndico profissional com qualificação 
para atuar em Santa Cruz do Sul e 
demais cidades. A proposta surgiu a 
partir da percepção de um novo perfil 
de síndico que os condomínios vêm 
apostando: pessoas mais qualificadas 
e esclarecidas, mas que têm menos 
tempo hábil. 

Além de estar em constante atua-
lização sobre as tendências e novi-

dades da área, a empresa aposta em 
inovação. Dentre os novos serviços, 
implantou no início deste ano o siste-
ma de protesto de títulos em aberto, 
para minimizar os índices de inadim-
plência nos condomínios. A empresa 
também disponibiliza um aplicativo 
aos condomínios, no qual os mo-
radores podem fazer reclamações, 
solicitar a segunda via de boletos, 
bem como realizar a reserva do salão 
de festas. Esta é mais uma facilidade 
que a empresa oferece para atender 
de forma mais rápida as necessidades 
dos moradores.

Para proporcionar mais conforto 
aos moradores e ao síndico para con-
versar sobre suas demandas, a Viva 
Assessoria de Condomínios dispõe de 
espaço no qual podem ser realizadas 
reuniões de condomínio. A estrutura 
está localizada na sede da empresa.  

A Viva Assessoria de Condomínios 
é composta por profissionais qualifi-
cados, que prestam atendimento com 
responsabilidade e transparência. 
Além do empresário Thiago Koch 
Rosa, fazem parte da equipe: Diego 
Koch Rosa, Janine Paiva, Marília 
Stoffel e Shara Santos. 

Para solicitar os serviços da empre-
sa, o contato pode ser feito através do 
telefone (51) 2109-0143 ou pelo What-
sApp (51) 99753-2236. Também com 
plantão 24 horas, através dos telefo-
nes (51) 99905-7919, com Thiago, ou 
(51) 99979-8428, com Diego. O e-mail 
é viva@vivaassessoriacondominial.
com.br. O horário de atendimento de 
segunda a sexta-feira é das 8h30min 
às 12 horas e das 13h30min às 18 
horas. Aos sábados, das 8h30min às 
11h30min.  
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A Viva possui estrutura planejada para receber e atender seus clientes

Localizada na rua Santo Antônio, 64, bairro Goiás, em Santa Cruz do Sul

A empresa oferece espaço para realização de reuniões de condomínio


