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CRECI - PE PARTICIPA DO XV ENCONTRO DOS CORRETORES DE
IMÓVEIS EM NATAL.
O XV ECIM – ENCONTRO DOS
CORRETORES DE IMÓVEIS ocorreu na
última segunda-feira (13.08), em Natal/Rio
Grande do Norte, com a presença de
centenas de corretores e lideranças do
mercado imobiliário potiguar. Na ocasião o
Presidente Daniel Florêncio representou os
corretores de imóveis pernambucanos,
enquanto o Conselheiro Federal Petrus
Mendonça representou o Sistema CofeciCreci, na pessoa do Presidente João Teodoro da Silva.
“A riqueza de conhecimentos que ganham os corretores de imóveis em participar de tão
importante evento, traz bons frutos aos seus negócios e agiganta o valor de nossa categoria.”,
discorreu o Presidente Daniel Florêncio ao retornar a Recife. Parabéns ao Conselho da 17ª Região
pela iniciativa em prol da categoria.
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O Presidente Daniel Florêncio e o Conselheiro Petrus sendo homenageados pelo Creci-RN

CONTEÚDO PLURAL E AO MESMO TEMPO ESPECÍFICO DARÁ O
TOM DAS PROGRAMAÇÕES DO I CIMI E DO IV ENBRACI

P

romover o intercâmbio de informações sobre o cenário imobiliário local e global e debater as
tendências da área serão alguns assuntos discutidos na primeira edição do maior
Congresso Internacional do Mercado Imobiliário (CIMI), que traz ainda o IV Encontro
Brasileiro de Corretores de Imóveis (Enbraci). Os eventos acontecem de 27 a 30 de agosto, no
Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.
Voltado para a geração de negócios imobiliários, o I CIMI terá vasta programação que prevê
palestras, debates e espaço para exposições de vários temas do setor e mais um enorme leque de
atividades segmentadas e específicas para cada área de interesse, dentro do tema setor
imobiliário.
A programação de ambos os eventos prevê palestras, debates e espaço para exposições, de
vários temas do setor como consórcios, financiamentos, captação de recursos, fundos de
investimentos, administração, direito e legislação, loteamento e comunidades planejadas,
sustentabilidade, encontros de corretores de imóveis, fóruns exclusivos para mulheres e jovens e
mais um enorme leque de atividades segmentadas e específicas para cada área de interesse.
Dentre os inúmeros palestrantes convidados, podemos destacar o jornalista Alexandre Garcia; o
diretor-executivo e economista chefe do Secovi-SP, Celso Luiz Petrucci; o vice-presidente da
Câmara Brasileira da Construção Civil (CBIC), Romeu Chap Chap; o executivo da Monitoramento
e Serviços Financeiros Imobiliários (MSFI), Pedro Klumb; o Educador Financeiro, Augusto Sabóia;
a Diretora de Tecnologia da New Media Developers, Martha Gabriel; e do Coordenador de
Operações Especiais Paulo Storani, dentre outros palestrantes de peso (ver programação
completa dos eventos no site www.cimi.rec.br ). Participe!
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