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UM EVENTO ÚNICO! 
UNASINDICO 2016

Em sua 2ª Edição a UNASINDICO 
2016, aconteceu nos dias 20 e 21/05 
no espaço Contemporâneo House 

no S I A  Trecho 3, com imenso sucesso de 
publico e de critica. Com a efetiva partici-
pação do público condominial, circularam 
pelo evento mais de 1.100 síndicos, além 
dos gestores condominiais e empresas patro-
cinadoras. A UNASINDICO 2016 assim, se 
firma na posição de maior evento do Brasil 
destinado a síndicos e condomínios. 

 Essa mesma opinião era compartilhada 
tanto pelos síndicos de Brasília como de ou-
tros estados, bem como pelos  palestrantes 
que relataram ainda não tinham visto um 
evento tão grandioso e completo como a 
UNASINDICO. Dr Rodrigo Karpat enfati-
za: “Faço palestras pelo Brasil inteiro e não 
há nada igual à UNASINDICO mesmo...”, 
conclui. Dr Sylvio Capanema ex-Desem-
bargador do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro ficou impressionado: “Isto não é 
um evento, é um acontecimento do mundo 
condominial! A UNASINDICO é fantástica, 
parabéns!”. Dr. André Junqueira também na 
mesma linha de impressão afirmou: “Um 
evento impressionante!”.    

 Síndicos de outras regiões e estados 
como Piauí, Campo Grande, Anápolis, Goi-
ânia, Caldas Novas,  São Paulo, Rio de Ja-
neiro e Rio Grande do Sul que estiveram 
presentes ao evento, se encantaram com a 
magnitude, conteúdo e o formato único da 
UNASINDICO. 

 Palestras espetaculares com os melhores 
palestrantes motivacionais do Brasil como 
o Professor Marins e Adriana Albuquerque 
despertaram grande atenção dos participan-
tes, trazendo uma enorme interação entre 
o publico e os palestrantes, que mostraram 
de forma clara a importância da psicologia 
aplicada e a comunicação na gestão condo-
minial. 

 Nas palestras condominiais Dr. Sylvio 
Capanema explanou sobre as recentes al-
terações do código de processo civil e suas 
repercussões. Dr Rodrigo Karpat abordou 
sobre as assembleias virtuais e abertas e suas 
aplicações, tema muito polêmico atualmen-
te. Gestão eficaz e ética na gestão do sindico 
foi o tema da Dra. Rosely Schwartz, apre-
sentando os detalhes de uma gestão eficaz e 
sua aplicabilidade na prática. 

 Dr. Gabriel Karpat  fez uma interessante 
dinâmica de grupo interagindo com os sín-
dicos sobre os problemas e soluções mais 
comuns e das questões que envolvem diaria-
mente o condomínio. Dr. André Junqueira, 
fez sua palestra focada no combate a inadim-
plência e as melhores formas de abordagem 

do devedor.  Já o Dr. Condomínio Aldo Jú-
nior, tratou de um tema delicado no mundo 
condominial: fraudes nas prestações de con-
tas. Elencou as principais fraudes praticadas 
e como identificá-las e principalmente como 
evitar a continuidade desta prática nociva 
aos cofres dos condomínios.    

 75 patrocinadores das mais diversas áre-
as de atuação condominial, como segurança, 
terceirização, assessoria contábil, elétrica, 
hidráulica, paisagismo, máquinas e equipa-
mentos dentre outras atividades comerciais 
estiveram presentes na UNASINDICO 2016 
com inúmeros negócios realizados e muitas 
prospecções para pós evento. Sucesso abso-
luto. 

 Guy René Sócio Diretor da QUALIFO-
CO SERVIÇOS afirmou de forma contun-
dente: “... A UNASINDICO é sem duvida 
alguma, o evento mais importante do meio 
condominial no Brasil, organização e com-
petência, excepcional!”. Simão Luz Sócio 
da Empresa Mundo do Sindico participou 
pela primeira vez e enfatizou: “... a partir de 
agora, sou patrocinador oficial da UNASIN-
DICO em todas as edições, espetacular os 
resultados obtidos!.”  

 Luiz Neto sócio diretor da Pronto Ata-
cadista em sua segunda participação relata 
empolgado: “... a UNASINDICO significou 
para minha empresa um divisor de águas no 
crescimento e expansão dos negócios, não se 
pode ficar de fora de um evento desta quali-
dade.”  

 Na mesma linha de pensamento estavam 
os síndicos presentes ao evento. Maravilha-
dos com os resultados finais da UNASINDI-
CO, muitos como Delzuíta Coelho sindica 
de Taguatinga ressaltavam: “Qualidade de 
conteúdo, palestrantes de altíssimo nível,   
muita informação dirigida, interação e di-

versão, estou triste por acabar tão rápido!”. 
Alessandra Gomes sindica de águas claras 
afirma: “ Não pude comparecer o ano pas-
sado e estou muito arrependida. Nunca po-
deria imaginar tanto conteúdo e informação 
no mesmo lugar! Parabéns de verdade a or-
ganização”. Já a administradora de empresas 
e síndica Elisangela Negreiros Rocha diz: 
“...A UNASINDICO 2016 foi maravilhosa 
do ponto de vista técnico de ênfase das pa-
lestras do Dr. Rodrigo Karpat e do Professor 
Marins. A visão quase antropológica do Dr. 
André Junqueira sobre os devedores revela 
um novo prisma. Dr Sylvio Capanema e as 
possibilidades de aplicação do novo código 
de processo civil, excelente. As atrações fo-
ram revigorantes e revitalizantes principal-
mente a palestra da Adriana Alburquerque! 
Uhhhhhhhuuuuuu!!!!”, finaliza.   

 Nos shows corporativos o cantor Jerry 
Adriani encantou os síndicos lembrando os 
grandes sucessos de sua carreira e muita 
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nostalgia aos extasiados presentes. O humo-
rista Saideira do  Programa “ A Praça é nos-
sa” do SBT, com seus diversos personagens 
trouxe muita diversão e alegria ao publico 
que não parava de rir um minuto sequer.   

 Muitas rodadas de sorteios promovidos 
pelos patrocinadores e pela organização 
durante os dois dias de evento entregaram 
ao vivo ótimos brindes de produtos e ser-
viços para a utilização dos síndicos e para 
os condomínios se beneficiarem tais como: 
vistorias de pará-raios, elétricas, hidráulicas 
dentre outras de grande valia.     

 A UNASINDICO além das excelentes 
palestras temáticas e motivacionais com 
palestrantes de alto nível técnico do cenário 
nacional, finalizou o evento presenteando a 
sindica Marlene Teles a uma linda viagem 
com acompanhante para a Costa do Sauípe 
na Bahia, com patrocínio exclusivo da Qua-
lifoco Serviços.  

 Em 2017, na mesma época, ou seja, 
sempre no mês de Maio será realizada a 
UNASINDICO 2017, com muitas novida-
des, surpresas e mais conteúdo relevante 
para a comunidade condominial. Até lá! 
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