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MAIS UMA VEZ, SUCESSO DE PÚBLICO!
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SUPERANDO TODAS AS EXPECTATIVAS!
UNASINDICO 2018

A UNASINDICO 2018 realmen-
te superou todas as expec-
tativas tanto da organização  

quanto  dos patrocinadores. Nesta 
quarta edição em 2018, o evento se 
solidificou como o maior do Brasil e 
trouxe aos síndicos e gestores con-
dominiais além dos melhores espe-
cialistas do mercado, grandes shows 
corporativos que encantaram o pu-
blico nos dois dias do evento. 

 O encantamento era a palavra 
mais ouvida pelos corredores do 
evento. Síndicos deslumbrados, pa-
trocinadores empolgados com as 
repercussões de negócios foram o 
ponto alto do evento, sem falar do 
altíssimo nível dos palestrantes que 
realmente deram um show em suas 
palestras. 

 A UNASINDICO 2018, propor-
cionou aos seus mais de 2.800 par-
ticipantes do DF e dentre estes,  232 
representantes de outras cidades do 
Brasil como: Cuiabá, Rio de janeiro, 
São Paulo, Uberaba, Goiânia, Aná-
polis, Florianópolis, Campo Grande 
e mais 32 cidades brasileiras, alguns 
ingredientes de sucesso: qualidade 
técnica na apresentação das pales-
tras, lançamentos de novos produtos 
e marcas na UNASINDICO 2018,  
além de premiações espetaculares. 
 Os temas das palestras supriram 
muitas duvidas dos síndicos, confli-
tos em garagens, os principais erros 
na contratação do sindico profissio-
nal, as possíveis nulidades das as-
sembleias, as responsabilidades do 
condomínio na falência de empresas 
terceirizadas foram alguns temas 
trabalhados pelos palestrantes com 
maestria. 

 O advogado Rodrigo Karpat, 
a Contadora e Auditora Rosely 
Schwartz, os advogados Cristiano 
Souza, Kenio Pereira, Hamilton Qui-
rino, além do desembargador Dr Syl-
vio Capanema formaram a equipe do 
Dr. Condomínio Aldo Junior levando 
aos síndicos e gestores conteúdo de 
alto nível em suas palestras e temas 
relevantes a gestão condominial. 

 O momento dos debates entre 
os especialistas convidados esclare-
ceu muitas duvidas dos síndicos nos 
âmbitos: administrativo, contábil, 
de manutenções gerais, engenharia 
e jurídico. O que fazer, como fazer e 
ainda se pode fazer, foram questões 
resolvidas pelos síndicos na UNA-
SINDICO 2018, em função do pre-
paro dos profissionais presentes que 

resolveram as questões levantadas 
pelos síndicos. 

 Este ano a UNASINDICO bateu 
todos os recordes de premiações 
para os participantes. Além de mais 
de 230 premiações entregues no pal-
co aos síndicos e oferecidas pelos 
120 patrocinadores, vale destacar: 
Dois cheques de R$500,00, com 
oferecimento da CCCOB e da Co-
mercial Fitness Store, um sistema de 
tratamento de reuso de água corres-
pondente ao valor de R$ 20.000,00 
oferecimento da EKO Sistema de 
tratamento e reuso de água, um fim 
de semana no hotel Golden Tulip 
com acompanhante oferecimento da 
SALVO corretora de seguros , e uma 
linda viagem para o paraíso de ILHA 
BELA em São Paulo com oferecimen-
to do GRUPO 3R. Outro destaque na 
premiação e muito aguardado pelos 
síndicos,  foi a viagem no cruzeiro 
“Emoções em alto mar” com o Rei 
Roberto Carlos um oferecimento do 
GRUPO CUIDAR, simplesmente ar-
rasou. 
 Os shows corporativos trouxe-
ram diversão, entretenimento e cul-
tura aos participantes. O stand-up 
com Nany People na sexta feira le-
vou o público a muitas gargalhadas. 
No sábado, Marcos Rossi palestran-
te motivacional (deficiente físico e 
cadeirante) emocionou a todos com 
suas experiências de vida e fez a se-
guinte pergunta: “O que é impossível 
para você?”. A palestra comoveu a 
todos pelas dificuldades enfrentadas 
por Marcos que nada impedem que 
ele viva uma vida quase normal. 
 Um dos maiores cantores e com-
positores do Brasil, Guilherme Aran-

tes esteve ao vivo no palco da UNA-
SINDICO 2018, apresentando seu 
novo Show Flores e Cores. O publico 
vibrou com a apresentação musi-
cal onde Guilherme Arantes cantou 
seus grandes sucessos como “Cheia 
de Charme” e “Planeta Água” acom-
panhado pelo público,  e mais suas 
novas composições do novo CD. 

 Com grande simpatia Guilherme 
Arantes ainda conduziu a premiação 
final do cruzeiro “Emoções em alto 
mar” com o Rei Roberto Carlos pre-
senteando uma sindica do sudoeste 
que ficou muito emocionada em po-
der ir ao show tão desejado do Rei no 
navio, e ainda receber o prêmio das 
mãos de Guilherme Arantes, emoção 
em dobro. 

 Aldo Junior o Dr. Condomínio 
idealizador e coordenador geral da 
UNASINDICO, se diz impressio-
nado: “realmente tudo aquilo que 
esperávamos como meta, superou 

bastante nossa expectativa, que ape-
nas confirmou a credibilidade do 
evento e o respeito da comunidade 
condominial, com a UNASINDICO. 
Me sinto muito feliz pelos objetivos 
atingidos e pelo reconhecimento do 
público.”, finaliza.   

 Os patrocinadores máster QUA-
LIFICO SERVIÇOS e B2B SERVI-
ÇOS ambas as empresas do ramo de 
terceirização de mão de obra exter-
naram suas impressões: Guy René da 
Qualifoco enfatizou: o melhor even-
to de todas as edições, muitos síndi-
cos,  novos condomínios presentes e 
grandes negócios à vista, a QUALI-
FOCO está presente desde 2015 (pri-
meira edição)  com a UNASINDICO 
e continuará apoiando sempre, este 
que já é considerado por todos como 
o melhor evento condominial do 
Brasil. “ 
 Já o Gerente de Modernização 
e Informática  da B2B SERVIÇOS 
Charlie Rangel destaca: “Para a 
B2B a UNASINDICO 2018 foi um 
verdadeiro divisor de águas, tan-
to em  função da magnífica reper-
cussão institucional e comercial no 
meio condominial proporcionado 
pelo evento, quanto  internamente 
representando uma nova visão de 
qualificação mais intensa dos cola-
boradores para melhor atender os 
nossos síndicos e os futuros clientes 
que certamente farão parte de nossa 
carteira após a UNASINDICO 2018”.  

 Isso é UNASINDICO ! Um evento 
já consolidado pelo mercado condo-
minial do DF e de todo Brasil, que já 
faz parte do calendário de eventos de 
Brasília - DF. O ano que vem a UNA-
SINDICO completa 5 anos, e muitas 
surpresas vem por ai! Até lá ! 

Grupo Cuidar - Premiação de uma viagem no Projeto “Emoções em alto mar”
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Convidados

Palestrantes Stands Debates Atrações

Palestras

Premiações

Coffee Break

Entrevistas

Super Show com Guilherme Arantes
Dr. Condomínio - Aldo Junior JR Office - Inteligência Condominial

Mesa de debate com os especialistas

Palestra do Dr. Condomínio 

Premiação da Qualifoco Serviços

Entrega de brindes de Patrocinadores

Toninho Pop com Dr. Condominio

Dr. Condomínio com os síndicos da Bahia

Unasíndico ao vivo na Band News FM

Dr. Condomínio e Guy René da Qualifoco

Dr. Rodrigo Karpat Qualifoco Serviços

Dr. Hamilton Quirino B2B Serviços

Ricardo Karpat Grupo 3R

Rosely Schwartz Grupo Ágil

Dr. Kênio de Souza Futura Conservadora

Dr. Cristiano Oliveira Só Reparos

Dr. Sylvio Capanema Eko - Sistema de tratamento e reuso de água

Stand Up com Nany People

Palestra Motivacional com Marcos Rossi
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