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Mais um grande Sucesso produzido pela 
Folha do Sindico!!!

CICLO DE PALESTRAS CONDOMINIAIS

Aconteceu nos dias 23 e 24/09 o Ci-
clo de Palestras Condominiais pro-
movido pela GaborRh e pela Folha 

do Sindico no Colégio Ciman na área octo-
gonal em Brasilia-DF. Com a participação 
de 143 síndicos e 25 expositores o evento 
novamente foi um grande sucesso de públi-
co e de resultado.

	 Palestras	direcionadas	sobre	gestão	efi-
caz,	sindico	profissional,	previsão	orçamen-
tária e legislação aplicada atenderam todas 
as expectativas dos participantes. Com um 
fantástico material didático preparado pela 
GaborRh os participantes puderam acompa-
nhar todas as palestras fazendo suas anota-
ções, além de guardar as preciosas dicas e 
comentários dos palestrantes.  

 O papo com especialistas um quadro tí-
pico do evento, também foi um grande mo-
mento do Ciclo de Palestras Condominiais. 
Dúvidas de todos os tipos foram respondi-
das pelos mais renomados especialistas do 
Brasil nas áreas  jurídicas, administrativas e 
contábeis.

 Dr. Rodrigo Karpat uma das maiores au-
toridades em direito condominial do Brasil 
apresentou sua palestra sobre a legislação 
aplicada aos condomínios, as responsabili-
dades do sindico diante da atual legislação e 
ainda teceu breves comentários sobre as mu-
danças no Código Civil e suas repercussões  
e seus impactos na prática a partir do ano 
que vem. 

 Gabriel karpat, em sua palestra ensinou 
passo a passo como montar uma previsão 
orçamentária e todas as particularidades en-
volvidas tais como: analisar os índices de 
aumento, data-base, índices comparativos 
dentre outros detalhes fundamentais para a 
elaboração do orçamento correto, que não 
venha comprometer a gestão condominial.

 Nos intervalos do evento, os participan-
tes contaram com a  apresentação de dança 
típica árabe e o destaque musical Jonas San-
tos que interpretou os maiores sucessos na-
cionais e internacionais de todos os tempos, 
trazendo a nostalgia dos anos 80 e 90.

 O Dr. Condomínio Aldo Junior fez a 3ª 
palestra	do	evento	com	o	 tema	Gestão	Efi-
caz. Demonstrou tecnicamente com a cos-
tumeira competência e muito bom humor, o 
caminho para que os síndicos possam reali-
zar uma gestão de excelência. Apresentando 
durante sua uma hora de palestra, as cinco 
dicas mais importantes para o sindico con-
duzir uma gestão condominial, vídeos corre-
latos e muita interação com a plateia.

 O tradicional e maravilhoso coofee bre-
ak oferecido pela organização do evento foi 

servido aos participantes, proporcionando 
além da degustação um Buffet de altíssimo 
nível preparado pela Fenix, o momento do 
encontro,  gerou ainda muita interatividade 
entre os síndicos e expositores alavancando 
negócios e atendendo as necessidades de 
consumo de produtos e serviços aos partici-
pantes presentes.    

 Finalmente na ultima palestra Dr. Ricar-
do Karpat Diretor da GaborRh, mostrou aos 
síndicos	como	desenvolver	e	crescer	profis-
sionalmente exercendo a função de sindico 
profissional.	 Apresentou	 números	 concre-
tos e realidades nas capitais de São Paulo 
comparativamente com o Distrito Federal 
da	 futura	 e	 promissora	 profissão	 de	 sindi-
co	profissional.	Fez	um	breve	histórico	das	
origens, as necessidades e as perspectivas 
futuras	do	sindico	profissional	nos	âmbitos	
financeiros	e	comerciais.		Ao	final	lançou	o	
curso	 de	 sindico	 profissional	 da	 GaborRh	
com grande sucesso de adesão pelos síndi-
cos presentes, que em breve será lançado 
pela Folha do Sindico em parceria com  a 
GaborRh no Distrito Federal.  

 Os mais de vinte e cinco expositores 
ficaram	 encantados	 com	 os	 resultados	 co-
merciais do evento e a credibilidade da 
Folha do Sindico na realização e produção 
dos eventos corporativos. Andrade Gerente 
comercial da VBS Terceirização enfatiza: “ 
foi o primeiro evento que participamos com 
a Folha do Sindico e os resultados foram es-
petaculares! A partir de agora estaremos em 
tudo que a Folha do Sindico encabeçar... um 
show mesmo!“ 

 Guy René da empresa Qualifoco Servi-
ços especializada em terceirização de mão 
de	obra	e	portaria							afirma:	“	Os	eventos	
produzidos pela Folha do Sindico além de 
atender a comunidade condominial do DF, 
com muita qualidade e conteúdo direcionado 

ainda	ultrapassam	os	limites	geográficos	de	
nossa região e atingem outras regiões como 
Goiânia,	Anápolis,	São	Paulo	por	exemplo.	
Sem duvida alguma esta equipe de produção 
é sensacional... muitos negócios encaminha-
dos! Excelentes resultados! “

 A satisfação e a felicidade entre os pre-
sentes era visível.  Os expositores encan-
tados com os resultados comerciais e os 
síndicos com o conteúdo apresentado nas 
palestras, o nível de palestrantes e além de 
muitos elogios pelo excelente material didá-
tico disponibilizado pela GaborRh aos síndi-
cos.

 A Folha do Sindico pretende e estuda a 
possibilidade da continuidade da realização 
do Ciclo de Palestras Condominiais todos 
os anos. Aldo Junior Coordenador Geral do 
Evento	 afirma:	 “	 ...recebemos	 muitos	 pe-
didos dos síndicos e dos expositores para 
manter o Ciclo de Palestras periodicamente, 
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portanto vamos estudar com carinho, pois 
nosso objetivo principal é atender e preen-
cher a grande lacuna de conhecimento espe-
cializado na área condominial  exigida pela 
comunidade	de	síndicos	do	DF.”	,	finaliza.					

 O Ciclo de Palestras Condominiais pro-
movido pela Folha do Sindico e pela Gabor-
RH, atendeu as expectativas dos síndicos e 
dos	 expositores	 que	 ficaram	 maravilhados	
com a proporção e abrangência do evento, 
sem falar da efetiva realização na prática. 
Com palestras direcionadas e palestrantes 
absolutamente preparados para levar o con-
teúdo de forma didática e clara, o sucesso 
seria consequência.

	 A		vasta	experiência	profissional	de	to-
dos os palestrantes nas áreas jurídicas, admi-
nistrativa, contábil e de recursos humanos, 
culminaram  no pleno sucesso do evento. A 
organização do evento, as atrações e o conte-
údo cada vez mais levam os síndicos a acre-
ditar que, quando a Folha do Sindico estiver 
promovendo um evento direcionado aos sín-
dicos, o resultado será sempre um grande su-
cesso de público e de conteúdo condominial. 
Até a UNASINDICO 2016. 
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