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PROGRAMAÇÃO DE PALESTRAS | HABITACON 2018 

Dia 18.10 – Quarta-Feira – 19hs 

PALESTRA MOTIVACIONAL PARA EMPREENDEDORES, com Edgar Ueda, 

escritor e palestrante, sócio fundador da empresa Mondeluz – Inteligência 

em Negócios Imobiliários, conhecido em todo o Brasil, com destaque em 

plano de venda de imóveis e transformação de negócios, apresentando 

oportunidades onde muitos não as enxergam. 

EDGAR UEDA estará na HABITACON 2018 apresentando o palestra  com 

foco  em A ARTE DE VIRAR O JOGO OS 3 PILARES PARA UM 

TURNAROUND, para expositores e visitantes do evento.  

É uma oportunidade proporcionada pela  HABITACON e Edgar Ueda aos 

expositores e visitantes do  principal evento do setor construtivo e 

condominial do Paraná, que será realizando nos dias 17 a 20 de Outubro 

de 2018 no Expo Renault Barigui em Curitiba. 

Você é nosso convidado! 
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Dando seqüência na programação técnica da HABITACON 2018 será realizado o primeiro SIMPÓSIO DE 

ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL, evento técnico direcionado à profissionais do setor construtivo e condominial 

que terão a oportunidade de atualizar-se com profissionais do setor.  

As palestras aconteceram nos dias 19 e 20 de outubro no Expo Renault Barigui em Curitiba e será parte 

integrante da programação oficial da 8a. edição da feira HABITACON - Feira de Fornecedores para Construção e 

Condomínios.  

Público alvo: Síndicos, conselheiros, corpo diretivo, administradores, estudantes, advogados e demais pessoas 

que buscam atualização e qualificação profissional no setor condominial. 

A programação contará com  a presença de renomados palestrantes que estarão abordando e apresentando de 

forma técnica e objetiva temas atuais e de utilidade para atualização e capacitação de profissionais do setor.  

Além da atualização e capacitação destes profissionais o evento promoverá a troca de experiências entre 

os participantes que vivenciam o cotidiano da gestão condominial, aliado ao contato direto com 

os fornecedores de produtos, serviços e tecnologias que estarão expostos na feira HABITACON  

O Simpósio é uma realização da feira HABITACON, com apoio DO GRUPO SSPRO e PORTAL VIVA O 

CONDOMÍNIO 

Você que é síndico, profissional do setor condominial, ou pretende exercer estas funções, não pode ficar de fora, 

confira a programação, e faça sua inscrição (vagas limitadas). 

Obs: Será fornecido certificado de participação a todos os inscritos e participantes. 

Informações: 41-3203 1189 – montebello@montebelloeventos.com.br  | facebook/feirahabitacon 

mailto:montebello@montebelloeventos.com.br
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Veja Programação Oficial: 

Simpósio de Administração Condominial 

Dia 19/10 - (sexta-feira) 

 Horário Tema Palestrante | Instituição 

INÍCIO 17h00 ás 17h30 Abertura oficial com Convidados 

PALESTRA 1 17h30 ás 18h15 Palestra Magna e Considerações Iniciais 

PALESTRA 2 18h15 ás 19h00 Riscos Estruturais Eminentes e Obrigatoriedade de Manutenção em 
Condomínios 

PALESTRA 3 19h00 ás 19h45 Questões atuais e polêmicas – esclarecendo as principais regras do 
condomínio 

GERAL 19h45 ás 20h15 Mesa com convidados / Perguntas e respostas 

20h15 Encerramento 1o. dia e visitação a Feira Habitacon 

Dia 20/10- (sábado) 

 Horário Tema Palestrante | Instituição 

PALESTRA 4 09h30 às 10h15 Segurança e Novas Tecnologias nos Condomínios 
 

PALESTRA 5 10h15 às 11h00 Manutenção básica; estrutural e elétrica nos condomínios  

PALESTRA 6 11h00 ás 11h45 Obrigações Legais - Manutenção e Inspeção Predial 

 
11h45 ás 13h15 

 
PAUSA PARA ALMOÇO 

PALESTRA 7 13h15 às 14h00 Direito condominial / Mudanças e Legislação trabalhista 
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PALESTRA 8 14H00 ás 14h45 Sustentabilidade e separação de resíduos nos condomínios 
  

PALESTRA 9 14h45 ás 15h30 Inadimplência nos Condomínios 

15h30 ÁS 15h45 COFFE BREAK 

 PALESTRA 10 15h45 às 16h30 Como lidar com conflitos do dia a dia no condomínio / Visão legal 

GERAL 16h30 ás 17h45 Mesa com convidados / perguntas e respostas 

17h15 Encerramento do Simpósio e visitação a Feira HABITACON 

 


