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UNIDOS EM PROL DA CATEGORIA, ENTIDADES REALIZAM
PALESTRAS EM CARUARU.

D

ando continuidade a
programação da semana
em comemoração ao dia
da categoria foi realizada na
última quinta-feira(28/07), em
Caruaru, a ‘‘Noite de Palestras’’
promovida pelo Sindimóveis,
com o apoio do Creci e do Secovi
de Pernambuco.
O evento comandado pelo
Presidente do Sindicato Paulo
Santos contou com seleto
números de Corretores de
Foto: Maria Pureza/divulgação.
Imóveis vindos do próprio
Município, e também de Bezerros , Gravatá e Toritama.
A Palestra sobre ‘‘Contrato de Corretagem - Trabalhe Certo’’ ministrada pelo
Presidente desta Autarquia Petrus Mendonça e pelo Assessor Jurídico do Sindimóveis
Augusto Lócio foi um dos temas bastante debatido e interagido na noite, levando os
participantes a esclarecer duvidas e reconhecer a importância dos honorários e do
próprio Contrato Corretagem nas Transações Imobiliárias.
Outro destaque foi a explanação do Superintendente Regional da Caixa Denis Matias,
que apresentou novidades sobre o Correspondente CEF, e analisou o cenário
imobiliário do interior.
Nomes como Lourenço Novaes, Ana Maria Santos, Aguinaldo Aprígio - o Di e do
Vereador Ricardo Liberato foram registrado na ocasião.

CONGRESSO INTERNACIONAL IRÁ DEBATER AS PRÓXIMAS
DUAS DÉCADAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO NO BRASIL

E

ntre os dias 15 e 17 de setembro, cs imobiliários de todo o Brasil se reunirão em
Fortaleza, no Ceará, para discutir a projeção do mercado para os próximos
anos. O debate acontece durante o Congresso Internacional do Mercado
Imobiliário (CIMI) que ocorre dentro da Convensi – Convenção Anual do Sistema
Cofeci-Creci, uma conferência voltada para profissionais de intermediação
imobiliária que contará com uma rede de eventos interconectada.
Entre os temas debatidos estão os dados do relatório (Estado das cidades da América
Latina e do Caribe 2012), das Organizações das Nações Unidas (ONU), divulgado em
2012, que apontou que até 2020, 90% dos habitantes brasileiros estarão morando em
áreas urbanizadas.
Palestras como Lucrando com Avaliação e Perícias ( Frederico Mendonça- Creci
PE, o novo perfil do cliente de imóveis na Internet (Gustavo de Paulua CordeiroGoogle Brasil),como atuar de maneira profissional nos estandes de vendas, feiras e
eventos no Brasil e no exterior( Daniel Rosenthal - Taurus marketing), os cartórios de
imóveis estão se preparando para agilizar o mercado imobiliário ( Rogério Bacellar),
entre tantos outros estarão na programação.
A Convensi também tratará de temas globais. Estão previstas comitivas dos Estados
Unidos, México, Panamá, Paraguai, Argentina, Uruguai que trarão novas ideais para o
mercado brasileiro.
O momento refletirá para capacitação dentro de um mercado tão competitivo e
promissor. Quem estiver interessado em fazer parte deste Mega Evento poderá entrar
em contato com o Conselho(81-3428-7151), através da Coordenadora de Social
Edineide Carvalho, que indicará pacotes exclusivos aos Corretores de
Imóveis.Participe!
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