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MUITOS SENTIMENTOS EM UM SÓ EVENTO! 

UNASINDICO 2019

A UNASINDICO 2019 trou-
xe aos seus mais de 3.000 
participantes nos dois dias 
de evento além de muitas 

surpresas e novidades uma varieda-
de de sentimentos. Com a proposta 
temática “Mais que um evento um 
sentimento” a UNASINDICO 2019 
bateu os seus próprios recordes de 
público, de patrocinadores e de visi-
tantes. 

 Os sentimentos foram dissemi-
nados pelas palestras, pelos parti-
cipantes e pelas atrações. Poesias, 
palestras motivacionais com cunho 
sentimental, declarações de amor 
de pai para filho, diversão, lindas 
mensagens motivacionais com ex-
periências de vida foram alguns dos 
sentimentos compartilhados. A vida 
de um a síndico não é nada fácil, por 
isso este ano o tema sentimento ti-
nha que ser o tema principal. 

 Nesta quinta edição o evento 
se solidificou como o evento mais 
aguardado do mercado condominial 
no Brasil. Síndicos e gestores condo-
miniais de todo País estiveram em 
Brasília para prestigiar a UNASIN-
DICO 2019. 

 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 2019, propor-
cionou aos seus mais de 3.000 parti-
cipantes do DF e dentre estes,  repre-
sentantes de outras cidades do Brasil 
como: Cuiabá, Rio de janeiro, São 
Paulo, Uberaba, Goiânia, Anápolis, 
Florianópolis, Campo Grande e mais 
32 cidades brasileiras, alguns ingre-
dientes de sucesso: qualidade dos 
palestrantes, lançamentos de novos 
produtos foram marcas na UNASIN-
DICO 2019,  além de premiações es-
petaculares. 
 Os temas das palestras supriram 
muitas duvidas dos síndicos, violên-
cia doméstica e como o sindico deve 
agir nestes casos, TIME SHARING 
a nova de Lei Multipropriedade,  fo-
ram alguns temas trabalhados pelos 
palestrantes com maestria. 

 Cristiano Oliveira, Kênio Pereira, 
Thiago Natalio, Fábio Barletta, Pau-
lo Cruz e André Junqueira, foram os 
advogados escalados para este ano, 

a Contadora Kelly Remonti trouxe 
como tema de sua palestra o plane-
jamento financeiro das taxas extras. 
Um dos pontos altos da UNASIN-
DICO 2019 foi a ilustre presença do 
ex-desembargador Dr Sylvio Capa-
nema que juntos  formaram a equipe 
do Dr. Condomínio Aldo Junior le-
vando aos síndicos e gestores conte-
údo de alto nível em suas palestras e 
temas relevantes a gestão condomi-
nial. 
 A mesa de debates com os es-
pecialistas convidados esclareceu 
muitas duvidas dos síndicos nos 
âmbitos: administrativo, contábil, 
manutenções gerais, engenharia e 
jurídico. O que fazer, como fazer e 
ainda se pode fazer, foram questões 
resolvidas pelos síndicos na UNA-
SINDICO 2019, em função do pre-
paro dos profissionais presentes que 
resolveram as questões levantadas 
pelos síndicos. 

 Este ano a UNASINDICO bateu 
todos os recordes em entrega de 
premiações para os participantes. A 
PORT SERVICE foi o grande des-
taque deste ano. Oferecendo duas 
viagens com acompanhante para os 
Estados Unidos e outra para a Euro-
pa. A Atividade Vertical também en-
tregou um maravilhoso prêmio: uma 
viagem de uma semana para uma 
família em Caldas Novas!, além de 
mais 300 prêmio entregues na hora 
aos contemplados, simplesmente 
um arraso. 

 A B2B serviços cuidou em altís-
simo nível da limpeza e conservação 
da UNASINDICO 2019. Profissio-
nais qualificados e preparados para 
atender os condomínios de Brasília, 
fizeram com qualidade a conservação 
total das dependências da UNASIN-
DICO 2019. Banheiros impecáveis e 
corredores limpíssimos, destacaram 
a participação da B2B Serviços em-
presa tradicional do mercado do DF. 

 Já a segurança e controle de aces-
so ao evento ficou a cargo da PORT 
SERVICE. Impecáveis nas tratativas 
com os participantes atuando com 
educação e preparo profissional, o 
controle de acesso foi um pontos 
altos da UNASINDICO 2019. Além 
disso a PORT SERVICE cuidou da 
segurança do cantor Paulo Ricardo 
em todos os aspectos recebendo elo-

gios até da produção do cantor.   

 Os shows corporativos marcaram 
os cinco anos da UNASINDICO. O 
mágico Renner fez uma apresenta-
ção que emocionou a todos. Com 
uma história de vida maravilhosa 
trouxe emoção aos deslumbrados 
síndicos presentes. Matheus Ceará 
do SBT apresentou o stand-up co-
medy “Papai é uma piada” revivendo 
suas experiências como pai de pri-
meira viagem além de histórias hila-
riantes.  

 Para fechar com chave de ouro, 
um dos maiores cantores e composi-
tores do Brasil,  Paulo Ricardo (ex-
-RPM) esteve ao vivo no palco da 
UNASINDICO 2019, apresentando 
seu novo Show “ Sexy on the Bea-
ch”. Com  muita simpatia atendeu os 
fãs tirando fotos, e ainda  desceu do 
placo e cantou junto a galera! O pu-
blico se extasiou com o mega show 
de Paulo Ricardo apresentando seus 
grandes sucessos e suas novas musi-
cas.  

 Aldo Junior o Dr. Condomínio 
idealizador e coordenador geral da 
UNASINDICO, se diz maravilhado: 
“nossa expectativa foi superada, a 
adesão da comunidade de todo País 
com a UNASINDICO me emociona, 
o que apenas confirma a credibilida-
de do evento e o respeito conquis-
tado pela UNASINDICO,  me sinto 
realizado e  feliz pelos objetivos atin-
gidos e pelo reconhecimento do pú-
blico.”, finaliza.   

 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 e do Brasil.  Até 2020 ! 

Stand Up comedy com Matheus Ceará

Show do Paulo Ricardo, recorde de público na UNASÍNDICO 2019
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