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Aconteceu nos dias 15 e 16 
de maio de 2015 no Par-
lamundi da LBV, o maior 

encontro de gestores condominiais 
da história do DF a UNASINDI-
CO.  Em sua primeira edição o 
evento contou com a inédita e his-
tórica  participação de mais de 500 
síndicos do DF e de Goiânia.
 Com o objetivo de capacitar e 
treinar  os síndicos para uma ges-
tão transparente, a UNASINDICO 
atingiu plenamente seus objetivos e 
metas com louvor. A presença mar-
cante da comunidade condominial 
ratificou a importância de eventos 

desta natureza e a necessidade do 
treinamento constante, além da 
clara demonstração dos gestores e 
condomínios de se preparar.
 As palestras direcionadas com 
especialistas foram um dos pon-
tos altos da UNASINDICO e um 
grande sucesso de público. Os sín-
dicos extasiados e atentos a tudo 
que acontecia,  permaneceram no 
auditório durante a apresentação 
de todas as palestras  nos dois dias 
do evento, assimilando tudo que 
podiam mediante a grande quanti-
dade de informações advindas dos 
palestrantes.

 Com uma grande diversifica-
ção, apresentou ainda aos síndicos 
presentes além de conteúdo dire-
cionado na área condominial, mui-
ta cultura e diversão. Shows cor-
porativos com a comediante Nany 
People, o Mágico Garcia e o Gru-
po Oásis de Dança Árabe  foram 
alguns destaques da programação 
cultural.  
 Muitos sorteios de brindes e 
uma viagem ao Uruguai encan-
taram os participantes, sem falar 
no espetacular coffee Break de 
relacionamento. Com dois dias de 
evento, a UNASINDICO conse-

guiu agregar conhecimento, entre-
terimento, cultura e diversão em 
um só lugar.
 Os síndicos e gestores condo-
miniais presentes definiram assim 
a UNASINDICO: “Espetacular ! “ 
Inédita! “ “ Sensacional !” “ O me-
lhor conteúdo e os melhores pales-
trantes! “ “ Simplesmente o maior 
evento para Condomínios  da  His-
tória do DF!” . Ao final muitos se 
sentiam tristes por ter presenciado  
“um espetáculo ao vivo” e demorar 
um ano para acontecer outro.
 Quarenta e cinco patrocinado-

res das mais variadas áreas de atu-
ação no ramo condominial de bens, 
produtos e serviços trouxeram qua-
lidade e excelência além de muitas 
novidades aos síndicos.
 Isso é a UNASINDICO. Um 
evento de marcou uma era para 
os síndicos e condomínios do DF, 
e que passará a ser um evento in-
tegrante do calendário do Distrito 
Federal realizado anualmente, ob-
jetivando a integração dos gestores 
e sua capacitação técnica para uma 
gestão transparente.
 Até 2016...
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Um evento com excelente

conteúdo direcionado, 

muita diversão e cultura!

UNASÍNDICO 2015

A UNASINDICO 2015 foi 
um verdadeiro “divisor de 
águas” para a comunidade 

condominial do DF em todos os 
sentidos. Os participantes ficaram 
impressionados com  a qualificação 
dos palestrantes apresentados no 
evento (todos renome e repercus-
são nacional), além do excelente 
conteúdo das palestras tais como: 
Gestão Internacional de Condo-
mínios, Responsabilidade Civil do 
Sindico, Gestão Eficaz, Gestão Vi-
gilante e Prevenções e Riscos, Ten-
dências do Mercado Condominial, 
Engenharia Diagnóstica, Fração 
Ideal e Previsões Orçamentárias 
dentre outros destaques.

 Mini palestras direcionadas 
ao dia-a-dia dos síndicos, foram 

outro destaque com temas como: 
“Condomínio nas Nuvens” , “ Pro-
dutos Economizadores de Água”, 
e para fechar, uma mesa redon-
da de “papo com especialistas” 
que uniram simplesmente Rosely 
Schwartz, Marco Castro e Rodrigo 
Karpat frente a frente com os ges-
tores, êxtase total.  

 Com extrema interatividade 
entre os gestores, a UNASINDICO 
ainda proporcionou muita diversão 
com cantores humorísticos, apre-
sentação de mágica e um stand-
-up comedy com Nany People que 
simplesmente deslumbrou os pre-
sentes. 

 Sorteios de mais 80 brindes 
promovidos pelos expositores da 

UNASINDICO, levou satisfação e 
alegria aos síndicos que exaltaram 
as premiações individuais. Como 
grande prêmio, a organização da 
UNASINDICO presenteou um 
sindico sorteado com uma linda 
viagem ao Uruguai com acompa-
nhante fechando as atividades.

 A UNASINDICO, a partir de 
agora, será promovida anualmen-
te e fará parte do calendário de 
eventos de Brasília-DF, pois os 
síndicos e gestores condominiais 
exigiram da organização que o me-
lhor e maior evento da história do 
DF seja disponibilizado para toda 
comunidade condominial e nunca 
mais deixe de fazer das vidas dos 
gestores. 

Palestra do Dr. Rodrigo Karpat

Rosely Schwartz Dr. Rodrigo KarpatMarcos CastroAldo Junior (Dr. Condomínio)

Átila Gomes (Sicoob Executivo)

Papo com especialistas

Fábio Mascarenhas (FM Consultoria)

Rogério Cazelli (H-Reparos)

Renato Guimarães (Novitatus)
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Coffee Break

Sorteios

Certificação Empresarial

Shows Corporativos

Nany People apresentou o stand up comedy TsuNany, brincando com platéria com suas histórias hilárias.

Cantor Apagão Maluco deu um 
show de paródias com um tema 
muito sugestivo: “Síndicos”

Mágico Garcia encantou adultos 
e crianças com suas mágicas im-
pressionantes levanto a todos a se 
perguntarem “como ele fez isso?”

Deise Silva apresentou músicas 
com repertório variado entre MPB 
e música Pop nos intervalos das 
palestras

Grupo Oasis mostrou a cultura Árabe em sua essencia, com apresentações de danças típicas, figurinos da re-
gião e interessão entre os participantes

 Muitos negócios realizados no 
Coffee Break de relacionamento

Com mais de 80 brindes sorteados, os gestores levaram para casa muitos presentes.

E o Sortudo Edimilson Torres de Oliveira Junior ainda levou para casa uma viagem com acompanhante de um fim de semana para o Uruguai!

Aldo Junior sorteando brindes da JR Office Mestre de cerimonia Marcos Rosa realizando os sorteios Edimilson Torres e Larissa Karkour

Atividade Vertical

Foco Engenharia H-Reparos

Sol Distribuidora 
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Com grande variedade de 
bens, produtos e serviços a 
UNASINDICO 2015 pro-

porcionaram aos gestores uma vas-
ta opção de aquisição de produtos 
bens e serviços no evento. 

 Terceirização de mão de obra 
em portaria e limpeza, Acessórios, 
seguros, sistemas de informática, 
construções e reformas, institui-
ções financeiras e bancárias, enge-
nharia, material de limpeza, unifor-
mes, assessoria contábil, atacadista 
de lâmpadas, sistemas de interfo-
nes e controle de portaria, decora-
ções e limpeza de caixa d”água são 
apenas algumas especialidades co-
merciais que a UNASINDICO dis-
ponibilizou aos gestores presentes.

 Muitos negócios foram rea-
lizados entre os expositores e os 
síndicos que se sentiram muitos 
satisfeitos com a variedade de op-
ções de negócios e a grande gama 
de novidades apresentadas.  

 Uma novidade e exclusivida-
de da UNASINDICO 2015 foram 
às mesas de relacionamento. As 
mesas impressionaram os síndicos 
com a multiplicidade de alternati-
vas de negócios, com apresenta-
ções práticas e objetivas visando o 
entendimento rápido e eficaz.

 Este lançamento comercial  da 
UNASINDICO 2015, foi de gran-
de valia aos síndicos e gestores, 

pois puderam estar frente a frente 
com empresas de diversos ramos 
de atuação “in loco” , e fazendo ne-
gócios nunca antes pensados pelos 
gestores.

 O sucesso comercial do evento 
se traduz pelos depoimentos dos 
expositores: Guy René da Quali-
foco Serviços diz: “os resultados 
foram excepcionais”... Muitos 
contatos e negócios fechados e 
encaminhados”,  Marcelo Barbosa 
da Tigre Acessórios enfatiza: “ Fiz 
muitos negócios na UNASINDI-
CO, e tirei muitos pedidos aqui...”,  
Demetrius Tostes da Triâde Ter-
ceirizada afirma: “Simplesmente 
espetacular, nunca imaginei tantos 
negócios!”.

 A geração de tantos negócios 
comerciais e vendas no local do 
evento, também foi outro desta-
que. Decorações de plantas, vasos 
e lâmpadas LED são apenas dois 
exemplos de vendas realizadas du-
rante o evento.  

 A entidade SOS Vida do 
Gama, foi beneficiada pelo apoio 
incondicional da organização da 
UNASINDICO 2015, que destaca 
o grande trabalho realizado pela 
instituição garantindo alimentação, 
trabalho e educação há mais de 70 
famílias carentes do Gama.            

 Atila Gomes Gerente do SI-
COOB EXECUTIVO, expressa 

em palavras os excelentes resulta-
dos obtidos na UNASINDICO: “ 
simplesmente o melhor evento que 
já participamos, sem sombra de 
dúvidas... Parabéns pela organiza-
ção e conteúdo do evento. Aqui na 
UNASINDICO encontramos nos-
so público alvo: o sindico. “  

 Luiz Neto da Pronto Atacadis-
ta, disse o seguinte: “Nunca vi nada 
igual ao que estou presenciando 
aqui, espetacular...”. Renato Gui-
marães da NOVITATUS enfatizou: 
“Minha mesa fazia voltas de fila 
de clientes, não tinha espaços para 
atendê-los, fiquei assustado...”             

 André Ribeiro da BANCOR-
BRÀS, Luiz Canellas da FOCO 
Engenharia e Fábio Mascarenhas 
da FM Consultoria, tiveram a mes-
ma opinião: “Vamos participar 
de todas as próximas edições da 
UNASINDICO, este evento é um 
sucesso absoluto de público e de 
organização.”      

 A repercussão comercial da 
UNASINDICO realmente im-
pressionou os síndicos, gestores 
condominiais, expositores e até 
os palestrantes que em sua maio-
ria avassaladora  afirmaram o se-
guinte:  “... e esse foi o primeiro, 
imaginem em 2016 e nas próximas 
edições o que está por vir...”.

A JR OFFICE ASSESSORIA 
CONDOMINIAL empre-
sa patrocinadora máster da 

UNASINDICO agradece a todos 
os 506 síndicos e gestores con-
dominiais presentes. Um grande 
esforço profissional e técnico foi 
destinado para a realização da 
UNASINDICO 2015.
  Muitas horas de trabalho e 
planejamento de uma equipe de-
dicada ao longo dos últimos doze 
meses, proporcionaram este evento 
espetacular, em que muitos já estão 
com saudade.
 O investimento financeiro re-
alizado pela JR OFFICE  e pela 
Folha do Sindico foi plenamente 
recompensado pelo sucesso da 
UNASINDICO 2015.  As impres-
sões positivas dos participantes, os 
inúmeros elogios à organização e 
ao formato inédito do evento, nos 
trouxe a certeza de que acertamos 
“na mosca”.
 A seriedade e a competência 
da equipe UNASINDICO fez com 
que o sucesso fosse uma consequ-
ência do trabalho incansável dos 
colaboradores envolvidos. Com-
prometimento e muitas horas de 
dedicação tornaram a UNASINDI-

Stands e Mesas de Relacionamento Empresas Patrocinadoras

Integração Equipe JR Office e UNASÍNDICO

CO um grande sucesso de publico 
e de critica, trazendo resultados 
excepcionais em contrapartida aos 
investimentos realizados pela JR 
OFFICE e pela Folha do Sindico.
 Agradecemos a confiança dos 
síndicos e gestores condominiais 
que estiveram presentes, que pu-
deram com seus próprios olhos vi-
venciar a grandiosidade da UNA-
SINDICO, e entender a alma do 
evento:  a sinceridade, honestidade 
e o fiel cumprimento do compro-
misso assumido, trazer conteúdo 
e qualificar os gestores condomi-
niais.  Muito Obrigado por tudo, e 
até 2016 !   

Duane Cardoso, Harlen Frigo, Larissa Karkour e Carla Karkour 

Aldo Junior com sua esposa 
Patricia Karkour 

Equipe UNASÍNDICO


