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SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS
NO ESTADO DE GOIÁS

“O Sindicato está sempre associado à noção
de defesa com justiça de uma determinada
coletividade. É uma associação estável e
permanente de trabalhadores que se unem
a partir da constatação e resolução de
problemas e necessidades comuns”.

Goiânia, 08 de Maio de 2017

Debates marcam a
parceria entre a
Câmara de Conciliação
e Sindimóveis

16,17 e 18 de maio

No último dia 03 de maio aconteceu um
ciclo de palestras no inicio dos trabalhos da
3ª Câmara de Conciliação, conveniada ao
SINDIMÓVEIS,no auditório do sindicato.
O mercado Imobiliário está cada vez mais competitivo e
é fundamental para o corretor de imóveis especializar-se em
todo o processo de venda, pensando nisso o SINDIMÓVEISGO realizará o curso de “ Documentação Imobiliária e
registro público” para os profissionais ligados ao mercado
imobiliário.
Esse curso visa tratar e aprofundar aspectos relativos à
documentação imobiliária indispensável nos procedimentos
de administração e locação de imóveis, incorporações e
condomínios, bem como alienação (compra, venda,
permuta, etc). Apresentando orientações teóricas e práticas
aos participantes. Além de atualizar, informar e orientar o
profissional na realização de negócios duradouros com ética
e responsabilidade, trazendo aos clientes segurança quanto
à concretização na aquisição do imóvel próprio.
LOCAL: Auditório do SINDIMOVEIS-GO
HORÁRIO: Das 19:00 às 22:00 hs.
PUBLICO ALVO
Corretores de Imóveis e estagiários
Vagas limitadas!
Confira o conteúdo programático em nosso site:
www.sindimoveis-go.org.br

Os temas abordados foram
relacionados para o corretor de imóveis,
área imobiliária, advogados, sociedade em
geral . Dentre eles: “A cláusula de mediação
e conciliação nos contratos cíveis em geral,
especialmente nos imobiliários”. “Novo
perfil dos operadores do Direito frente aos
desafios do modelo multiportas de
pacificação dos conflitos implementado pelo
novo CPC”, o evento finalizou com a
palestra, “A formação dos mediadores e
conciliadores, desafios e perspectivas deste
novo ramo jurídico”.
A presidente do SINDIMÓVEIS-GO,
Lucimar Alves Elias ressalta a importância
dessa parceria para os profissionais
corretores de imóveis, lembrando que o
corretor é um mediador nato, surgindo daí a
convergência de ideais entre as duas
instituições que em conjunto atuarão na
pacificação dos conflitos através da
mediação e da conciliação, bem como
promoverão cursos de formação de
mediadores e conciliadores através de
instrutores habilitados pelo CNJ, a serem
ministrados na própria Escola do sindicato.

Av. Anhanguera nº 5674, 5º andar, Sls.501/510, Ed. Palácio do Comércio, Fone: 3942-6530 - www.sindimoveis-go.org.br

