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Um verdadeiro estrondo no DF!!!
UNASINDICO 2017

Foi um barulho mais forte do 
que um raio, mais forte do que 
uma trovoada, foi um enorme 

estrondo no universo condominial, 
isso foi a Unasindico 2017. Com es-
sas palavras os síndicos e gestores 
condominiais definiram o evento. E 
não há exagero, esse foi o a definição 
mais apropriada e mais utilizada pe-
los síndicos e gestores condominiais 
nos corredores, no auditório, no coo-
ffe break, nos intervalos, ou seja em 
todos os lugares do evento. 
 Assim que os síndicos chegaram 
às 7:30 da manhã, já  se impressiona-
ram com a mega estrutura montada 
pela organização da UNASINDICO 
com mais de 3.000 m2, 100 expo-
sitores e um auditório climatizado 
e muito confortável, previamente 
preparado para as apresentações das 
atrações artísticas e musicais e prin-
cipalmente  para o mega show da 
Banda Beathes Forever. 

 Este ano,  a UNASINDICO apre-
sentou aos seus visitantes varias 
novidades, dentre elas, uma feira 
de artesanato, o espaço beleza e o 
espaço criança. Além dos inúme-
ros expositores de variados ramos 
de atividades que disponibilizaram 
seus bens, produtos e serviços de 
alta qualidade, os síndicos e gestores 
condominiais aproveitaram todas as 
opções comerciais e promocionais 
oferecidas, podendo ainda deixar a 
criançada brincar a vontade enquan-
to visitavam a feira. 
 Os palestrantes exclusivos da 
UNASINDICO deram um show de 
conteúdo e profissionalismo com 
palestras especialmente elaboradas 
e direcionadas, apresentadas com 
altíssimo nível de informações e 
novidades do mundo condominial. 
Dr. André Junqueira, Dr. Sylvio 
Capanema, Ricardo Karpat, Rosely 
Schwartz, Dr. Cristiano Souza, Dr. 
Rodrigo Karpat e o Dr. Condomínio 
Aldo Junior deixaram o público ma-
ravilhado com o numero de informa-
ções técnicas aplicadas em direito, 
administração, contabilidade, recur-
sos humanos e outras áreas que en-
volvem a vida condominial e o dia a 
dia do sindico. 
 As mini palestras ministradas 
por expositores e convidados espe-
ciais também sanaram muitas duvi-
das e apresentaram soluções inova-
doras aos síndicos. Jader Nogueira 
falou sobre o condomínio-empresa, 
Dr Paulo Roberto da Cruz advogado 
da JR OFFICE, ressaltou as novas 

normas para ajuizamento de ações 
contra os inadimplentes. Eduardo 
Meneses da Atual Consultoria enfa-
tizou a importância da economia de 
água em tempos de racionamento. 
Fernando Autran da Perícia Predial 
levou aos síndicos as noções bási-
cas de engenharia e os cuidados a 
serem tomados na prevenção de en-
genharia. Ionara Gaioso, trouxe aos 
síndicos os novos procedimentos e 
formas de se efetivar o protesto das 
taxas condominiais, para diminuir a 
inadimplência condominial.  
 O expositores saíram extrema-
mente satisfeitos com os resultados 
obtidos na Unasindico 2017. Em 
destaque,  o empresário Guy René 
Wagner proprietário da Qualifoco 
Serviços patrocinadora Master da 
Unasindico 2017 afirma:“ é simples-
mente o melhor evento condominial 
do Brasil, sem duvida nenhuma, ex-
celentes negócios comerciais, quali-
dade de informação e de palestran-
tes, profissionalismo na organização 
e entretenimento, perfeito!“. Já o 
empresário Marcelo Tucunduva da 
Atividade Vertical comenta: “ Parti-
cipei desde o primeiro evento deles 
em 2015, e a evolução de organiza-
ção e estrutura com um todo é sur-
preendente, é um evento devastador 
e de âmbito nacional, sensacional.“.  
Julio Itacarambi sócio da Casa dos 
Parafusos confirma: “ participamos 
pela primeira vez, e estaremos sem 
dúvida aqui na Unasindico todos os 
anos, é um evento único e com gran-
des resultados comerciais obtidos 
para nossa empresa.” 
 A rádio BandNews 90,5 FM, líder 
de mercado transmitiu ao vivo  du-
rante quatro horas diretamente da 
Unasindico 2017. A brilhante jorna-
lista Talita Almeida conduziu a apre-
sentação do programa Band Brasilia 
abordando os temas mais relevantes 

e polêmicos para a comunidade con-
dominial, com entrevistas com os 
síndicos, palestrantes e expositores, 
em conexão direta e  interagindo ao 
vivo com os estúdios da rádio Band-
news em rede por todo DF. Com uma 
cobertura exclusiva e espetacular da 
rádio e da TV Bandeirantes a divul-
gação da Unasindico tomou propor-
ções de uma mega evento. Cássio 
Faria, Gerente Comercial da Radio 
Bandnews ficou impressionado: “ 
vejo com a melhor e maior oportu-
nidade para os síndicos se capacita-
rem para a gestão de um condomí-
nio, não há nada igual a Unasindico. 
Ficamos, todos nós da rádio e da TV 
Bandeirantes impressionados com 
o grande contingente de síndicos e 
com estrutura do evento. “, finaliza.    
 As atrações arrebentaram em 
suas apresentações com imenso su-
cesso. Luiza Ambiel a eterna musa 
da banheira do Gugu, atendeu a 
todos com muita simpatia e entre-
vistou os participantes, conduzin-
do ainda alguns sorteios de brindes 
com elegância e simpatia deixando 
os síndicos deslumbrados. Nerso 
da Capitinga, com sua simplicidade 
e carisma, encantou o publico com 
suas estórias engraçadas da capi-
tinga e arrancou muitas risadas do 
publico. Marco Zanqueta o mágico 
e show-man empolgou a plateia com 
muita interatividade e surpresas com 
mágicas intrigantes e com um visual 
cênico ímpar. A banda Beathes Fo-
rever trouxe a nostalgia dos anos 60 
para a Unasindico 2017. Os grandes 
sucessos da maior banda de todos os 
tempos, tocados ao vivo encerrando 
a Unasindico 2017 em grande estilo. 
 Dr. Condominio Aldo Junior 
além de sua palestra imensamente 
aguardada pelos síndicos e gestores 
condominiais todos os anos, ain-
da entrevistou ao vivo o ex-craque 

Edmundo. Numa entrevista muito 
emocionante e reveladora, os parti-
cipantes puderam conhecer a outra 
face do “animal”. Tímido, mas com 
opinião firme  e formada, se emocio-
nou várias ao falar de sua infância 
pobre. Edmundo contou sobre sua 
infância sofrida, família, amigos e 
ainda fez perguntas aos síndicos so-
bre duvidas dele – como morador de 
condomínio -  sobre os temas mais 
polêmicos da vida condominial: 
inadimplência, cachorros dentre 
outros. Os síndicos entrevistados 
por Edmundo afirmaram que nunca 
mais vão esquecer deste momento 
mágico que a Unasindico os propor-
cionou.  
 Após a entrevista com o Dr. Con-
domínio o ex-craque Edmundo cau-
sou um grande alvoroço entre os 
participantes. Atencioso e carinhoso 
com o publico, Edmundo atendeu a 
todos com atenção e deu autógrafos 
durante mais de duas horas e meia. 
Os fãs do craque, ficaram deslum-
brados com a presença ao vivo de 
uma celebridade mundial ali, dian-
te de seus olhos. Romualdo fã do 
craque enfatiza: “ é um sonho estar 
aqui frente a frente com meu ídolo, 
é espetacular e inesquecível !!! “. Ed-
mundo ainda concedeu muitos autó-
grafos em camisas e tirou muitas sel-
fies, além da constante tietagem dos 
participantes marcaram a presença 
do “animal”.
 Os síndicos presentes do DF e de 
outros estados simplesmente ele-
geram mais uma vez a Unasindico 
2017 como o melhor e maior evento 
do universo condominial no Brasil. 
Síndicos de todo Brasil estiveram 
presentes e elogiaram a organiza-
ção, os temas, as atrações, a estrutu-
ra, os convidados e ainda disseram 
que vieram participar do evento e 
especialmente precisavam conhecer 
pessoalmente o Dr. Condomínio, 
para eles como unanimidade,  uma 
celebridade do mundo condominial 
e também uma das maiores referen-
cias em assuntos de condomínios do 
Brasil. 
 E assim terminou a Unasindico 
2017, um evento que deixa saudade 
e muita nostalgia.  O objetivo da or-
ganização foi plenamente alcançado,  
com a certeza de que tudo foi reali-
zado com muito trabalho, carinho e 
dedicação exclusivamente para os 
síndicos e gestores, resultado: suces-
so total !. 

 Até 2018 !!!! 
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