66
SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS
NO ESTADO DE GOIÁS

XVI Torneio de Futebol dos Corretores de
Imóveis leva o nome da C.I Cida Moreira
A presidente do SINDIMÓVEIS-GO, Lucimar Alves Elias, juntamente com o diretor de esportes, Evaldo Euler, segunda Diretora
Social, Neila Eterna Moraes os conselheiros fiscais da entidade, Geraldo Dias e Myrthes Sandoval e o diretor Luiz Antônio Mady
receberam a corretora de imóveis, Cida Moreira na sede do sindicato no dia 27 de maio.
O objetivo foi comunicar a corretora de imóveis, que a homenageada da 16ª edição do futebol society seria a nobre companheira.
O 1º Diretor Social e coordenador do torneio, Evaldo Euler anunciou com satisfação a escolha, lembrando que há algum tempo o
sindicato estava com intenção em homenagear uma mulher, onde foi colocado em votação na última reunião de diretoria da entidade o
nome de algumas candidatas, no entanto a maioria dos diretores elegeram a corretora de imóveis, Cida Moreira como a primeira
mulher a ser homenageada em 16 anos de realização do torneio, lembrando os relevantes trabalhos prestados a categoria.
Cida Moreira emocionou-se com a homenagem “Fico muito honrada e emocionada, sempre fui uma entusiasta pelo mercado
imobiliário. Essa homenagem foi significativa por dois motivos, um deles porque estou há dois anos fora do mercado e o outro motivo
é que no próximo ano completarei 30 anos de profissão. Sempre procurei fazer um trabalho coerente com ética e profissionalismo”.

A homenageada
Maria Aparecida Moreira, mais conhecida no mercado imobiliário
como Cida Moreira, CRECI Nº 4816, associada ao SINDIMÓVEIS-GO,
iniciou-se suas atividades como corretora de imóveis há 29 anos.
Competente, profissional, trabalhou em empresas imobiliárias e
construtoras conceituadas de Goiânia. Conselheira do CRECI-GO
desde 1989. Em 1995 exerceu o cargo de 1ª Secretária na entidade
onde permaneceu até 2012; Cinco anos de experiência como
Professora de Fundamentos de Marketing - MBA IPOG; Docente no
Ensino Superior como Professora de Comunicação Integrada de
Marketing, Marketing de Relacionamento, Técnicas e Administração de
Vendas, Prática de Negócios e Operações Imobiliárias na UniAnhanguera; Dez anos de experiência docente no Ensino Médio como
Professora de Literatura, Redação e Interpretação de Texto em diversas
instituições de ensino.

Período de inscrição do torneio:
De 19/05/2014 a 27/06/2014.

Diretores do SINDIMÓVEIS-GO e a homenageada do XVI
Torneio de Futebol Society, C.I Cida Moreira.

Valor: R$ 70,00 (sessenta reais)+ 1kg de alimento não perecível (por atleta)
Este é um dos eventos que faz parte das comemorações do “Dia Nacional do Corretor de Imóveis”, realizado em agosto.
Local dos jogos: Clube Antônio Ferreira Pacheco
Inicio dos jogos: 05 de julho
Quem pode participar: Corretores de imóveis, estagiários, funcionários de imobiliárias, proprietário de imobiliárias, alunos de
Gestão Imobiliária, gestores imobiliários, proprietários e sócios de imobiliários: Contrato Social da empresa

24 e 25 de junho acontece
Curso de Contratos Imobiliários
Atendendo a demanda dos profissionais do mercado imobiliário, o Sindimóveis promove "Curso de Contratos Imobiliários".
O objetivo é mostrar aos participantes, uma noção clara de se elaborar um contrato, que possa atender a necessidade de
cada negócio.
Investimento: R$ 120,00 Corretor de Imóveis associado, R$ 150,00 Corretor de Imóveis não sindicalizado e estagiários
R$ 200,00 outros profissionais
Local: Auditório - 5º andar - Ed. Palácio do Comércio, Centro - Goiânia-GO.
Horário: Das 18 h e 30 min às 22 h e 30 min
Maiores informações: Tratar com Luciana Carvalho-(62) 3942-6530

CEPSINDIMÓVEIS

Mantenedora: Sindicato dos Corretores de Imóveis no Estado de Goiás

O curso é autorizado
pelo CEE/CEP e COFECI.

O CEPSINDIMÓVEIS visa formar
profissionais aptos a atuarem no competitivo
mercado imobiliário, capaz de realizar
atividades ligadas ao setor, além de se tornar
um especialista na área, onde desenvolva uma
base humanista para ampliar suas
perspectivas, detectando oportunidades do
mercado imobiliário.

Seja uma corretora
ou corretor de imóveis
Curso Técnico em
Transações Imobiliárias
Novas Turmas!

Empresas imobiliárias, solicitem um representante para informações e inscrições

Ligue agora: 3942-6530 ou acesse www.sindimoveis-go.org.br

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

