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Fechamento Autorizado. Poderá ser aberto pela ECT.
Esperamos que 2011 chegue trazendo Paz,
infinitos momentos de Felicidade, Realizações pessoais
e profissionais para Você.

Que este Natal lhe traga
momentos de fé e esperança.
E que você possa fazer deste e de
todos os dias da sua vida,
um reino de paz e alegrias,
contagiando a todos que com você convivem.
Que mais que presentes,
você receba neste Natal: amor,
carinho e muitas energias positivas
que perdurem por todo o ano novo.
Desejamos a todos os corretores de imóveis, parceiros, amigos e familiares
um Natal de muita Paz e Harmonia e que no próximo ano
sua mesa seja farta e as bençãos abundantens.
Caros colegas corretores e corretoras de imóveis catarinenses
Este ano de 2010 foi especial para a nossa categoria em
Santa Catarina. Sediamos o maior evento nacional da profissão
– o XXIII CONACI – que foi realizado com grande êxito,
alcançando sucesso total e superando todas as expectativas.
Os corretores de imóveis catarinenses se mobilizaram,
apoiaram e participaram do Congresso que foi um desafio
assumido por esta diretoria. Acreditamos que cumprimos nosso
objetivo e somos imensamente gratos a todos aqueles que
nos ajudaram nesta tarefa.
Paralelamente aos preparativos do XXIII CONACI mantemos
e ampliamos durante este ano todos os serviços e benefícios
que favorecem os corretores de imóveis filiados a nossa
entidade. Realizamos sete edições do curso de Avaliação de
Imóveis, que através do competente professor João Diniz
preparou para esta área de atuação inúmeros profissionais,
só neste ano de 2010.
Agradeço ainda a confiança de nossos colegas, que se
mantêm filiados ao Sindimóveis, pagando em dia a sua
contribuição associativa e, dessa forma, contribuindo para a
manutenção deste Sindicato que tem a função de defender os
interesses da categoria, além de buscar parcerias que

beneficiem nossos filiados nas
áreas da Saúde, Educação,
Prestação de Servi-ços, Lazer e
Profissionalização.
A vontade da maioria dos
profissionais corretores de imóveis filiados a nossa entidade
será exercida pelo Sindicato. Aos
profissionais que ainda não fazem
parte desta entidade de classe,
faço o convite para que se filiem,
porque o Sindimóveis-SC é a
Casa do Corretor de Imóveis
Catarinense, onde o profissional
encontra respaldo, direitos garantidos e diversos benefícios.
Nossa diretoria e funcionárias esperam que o balanço do
ano de 2010 na vida de cada um seja bastante positivo e que
entremos em 2011, com as energias e a certeza de que tudo
será ainda melhor.
Um grande e promissor 2011.
Antonio Moser
presidente do Sindimóveis-SC, diretores e funcionárias

O nascimento da categoria ocorreu na década de 30, durante o governo de Getúlio Vargas,
quando foram criadas as primeiras leis trabalhistas.

Janeiro
dia 1° - posse da nova Diretoria do
Sindimóveis-SC – gestão triênio
2010/2012

Março
dia 1° - entrega de credenciais do
Creci-SC em Blumenau.
dia 2 - atendimento ao senhor Silvio

dia 5 - reunião com o presidente do
Creci-SC, Carlos Josué Beims
dia 15 - posse da nova Diretoria do
SESCON-SC

dia 3 - reunião com Elyseé Viagens
– XXIII CONACI
dia 5 - reunião do COMDES

dia 18 - reunião da Diretoria do
Sindimóveis-SC

dias 8 e 9 - 3ª reunião preparatória
do XXIII CONACI

de 19 a 21 - ciclo de debates da
CNPL – Confederação Nacional das
Profissões Liberais

dias 12, 13 e 14 - curso de Avaliação
de Imóveis – 2ª turma Blumenau

dia 27 - reunião da Diretoria do
Sindimóveis-SC
dia 28 - atendimento ao Delegado do
Sindimóveis-SC da região de VideiraSC, Luiz Roberto Olinger

dia 16 - reunião sobre Zoneamento
Costeiro
dia 18 - reunião sobre o impacto da
inovação
dia 24 - atendimento ao senhor
Fernando do Hotel Torres da
Cachoeira
dia 25 - reunião da Diretoria do
Sindimóveis-SC
- reunião XXIII CONACI, com Turisan
Turismo
- reunião com a Agência de
Publicidade Decisão – XXIII CONACI

Presidente do Sindimóveis-SC
com presidente da Fenaci

Fevereiro
dia 8 - entrega de credenciais do
Creci-SC em Florianópolis.
dia 9 - entrega de credenciais do
Creci-SC em Itajaí.
dia 10 - expediente na sede do
Sindicato
dia 11 - palestra sobre Incorporações Imobiliárias em Criciúma.
dia 18 - reunião no Sinduscon /Fpolis
dia 19 - sessão plenária do CreciSC
dia 23- palestra do Ministério do
Trabalho de Santa Catarina
- reunião da Diretoria do Sindimóveis-SC
dia 24 - atendimento a Eduardo
Polydoro, do Jornal Notícias do Dia
dia 25 - reunião com o prefeito da
cidade de Palhoça.

dias 29 e 30 - 1ª Reunião de Trabalho
do XXIII CONACI
Abril
dia 7 - Posse da Diretoria da
Federação Nacional dos Corretores
de Imóveis - FENACI
dia 9 - reunião no CEDUP
dia 12 - entrega de credenciais do
Creci-SC em Florianópolis.
- reunião com a Agência de Viagens Turisan Turismo – XXIII CONACI
dia 14 - entrevista presidente
Antonio Moser concedida para o
CEDUP – formação do corretor de
imóveis
dia 15 - atendimento a Eduardo
Polydoro do Jornal Notícias do Dia –
XXIII CONACI
dia 16 - entrega de credenciais do
Creci-SC em Balneário Camboriú

Retrospectiva 2010
dias 19 e 20 - 2ª Reunião de Trabalho
do XXIII CONACI

- reunião no Cartório de Registro de
Imóveis de São José

dia 23 - reunião com a Unimed

dia 26 - reunião sobre Micro e
Pequenas Empresas

dia 27 - reunião do Conselho Fiscal
do Sindimóveis-SC
dia 28 - reunião da Diretoria do
Sindimóveis-SC
- reunião sobre Zoneamento Costeiro
Maio
dia 4 - reunião com Attitude Promo –
XXIII CONACI

dia 28 - reunião da Diretoria do
Sindimóveis-SC
- reunião do COMDES:
Junho
dia 1° - reunião com Dr. Roberto
Pugliese – palestrante do XXIII
CONACI

dia 7 - Reunião com representantes
da ACIG – Associação dos
Corretores de Imóveis da Grande
Fpolis
- reunião-almoço do Sinduscon/
Fpolis
- entrega de credenciais do CreciSC em Blumenau
dia 10 e 11 - 3ª Reunião de Trabalho
do XXIII CONACI
dia 10 - entrega de credenciais do
Creci-SC em Florianópolis.

Diversos encontros e reuniões
foram realizados em 2010 para
preparar o XXIII CONACI, realizado
em setembro

dias 7 e 8 - 4ª Reunião de Trabalho
do XXIII CONACI
dia 9 - Reunião do COMDES

dia 11 - audiência em São José para
tratar sobre tabela de honorários

- coquetel de abertura da Fenahabit
em Blumenau

- entrega de credenciais do CreciSC em São José.

dia 10 - reunião com a Unimed

dia 12 - comemoração aos 15 anos
de Fundação do Secovi Blumenau

- reunião do Comitê Temática
Regional – Zoneamento Costeiro

- entrega de credenciais do CreciSC em Criciúma.

dia 14 - atendimento ao C.I. Adriano
Brognoli

dia 13 - reunião com a Unimed

- aula inaugural do curso de negócios
Imobiliários na Faculdade Fatec

- Comemoração aos 95 anos de
fundação da ACIF
dia 17 - reunião com Attitude Promo
e Decisão Publicidade – XXIII
CONACI
dia 19 - entrega de credenciais do
Creci-SC em Chapecó.
- reunião com ACFeiras – 17° Salão
do Imóvel e Construfair
dia 20 - palestra em Itajaí sobre
cidades costeiras

dia 16 - reunião com parceiro
Instituto Eneagrama
dia 19 - Encontro de Corretores de
Imóveis de Rio do Sul
dia 22 - entrega de credenciais do
Creci-SC em Florianópolis
- reunião do COMDES
dias 26 e 27 - curso de Avaliação de
Imóveis – 11ª turma Florianópolis

- reunião do COMDES

- inauguração do Shopping
ViaCatarina da cidade de Palhoça

dia 29 - gravação de vídeo
institucional para o XXIII CONACI

dias 16, 17 e 18 - curso de Avaliação
de Imóveis – 9ª turma Florianópolis.

dias 21, 22 e 23 - curso de Avaliação
de Imóveis – 10ª turma Florianópolis.

dia 30 - coquetel de Lançamento da
I Habitavi – Feira da Habitação e da
Construção Civil do Alto Vale do Itajaí

dia 18 - homenagem ao governador
de Santa Catarina

dia 24 - reunião com representantes
da Unimed

Nos anos 40 os Corretores de Imóveis faziam parte de uma categoria organizada e
reconhecida por toda a sociedade.

as ações da diretoria do Sindimóveis-SC
dia 12 - reunião da Diretoria do
Secovi

Julho
dia 1° - entrega de credenciais do
Creci-SC em Criciúma.

de 10 a 15 - 17° Salão do Imóvel
e Construfair

dia 5 - reunião com o presidente do
Creci-SC, Carlos Josué Beims

dia 14 - jantar com o vice-prefeito
de Fpolis, João Batista
dia 16 - reunião com a Unimed e
assessor jurídico do Sindicato Dr. Élio
Avelino da Silva
dia 17 - reunião do COMDES

dia 6 - audiência pública sobre
Gerenciamento Costeiro

- reunião com Attitude Promo –
balanço do XXIII CONACI

dia 7 - reunião com empresa VIVA
Administradora de Planos de Saúde
e Komodo – vídeo do XXIII CONACI

dia 21 - reunião com organizadores
da I HABITAVI

dia 8 - reunião com Empresa Cartório
Postal
dia 9 - reunião com delegado da
região de São Francisco do Sul,
Raphael Y. Yoneoka
- reunião do COMDES
dia 13 -reunião com a parceira
UNIMED
- reunião com ACFeiras - 17° Salão
do Imóvel e Construfair
- comemoração dos 50 anos de
Fundação da CDL Fpolis
dia 14 - reunião da Diretoria do
Sindimóveis-SC
dia 15 - reunião sobre café da manhã
de lançamento do XXIII CONACI
- reunião com a parceira UNIMED
- Formatura do CEDUP – Curso de
Transações Imobiliárias
dias 16 e 17 - plenária do Creci/SC e
1° Simpósio dos CI de Joinville

dia 23 - reunião da Diretoria do
Sindimóveis-SC

Durante todo ano diretores do
Sindicato participaram de entregas
de credenciais do Creci-SC

- Reunião do Secovi

dia 22 - homenagem aos 50 anos de
fundação da CDL Fpolis

dia 26 - solenidade de abertura da
51° Convenção Nacional e 42°
Convenção Estadual da CDL/Fpolis

dia 23 - reunião com Attitude Promo
e Decisão Publicidade – XXIII
CONACI

dia 29 - reunião com o parceiro
Daniel da empresa Célula 4

- entrevista do presidente Antonio
Moser para a TV São José sobre o
XXIII CONACI
dia 26 - reunião com empresa CIA da
CAPA – XXIII CONACI
dia 27 - reunião com a RBS TV –
XXIII CONACI
dia 28 - reunião com o Jornal Notícias
do Dia – XXIII CONACI
- reunião no Sinduscon Fpolis –
tributação nas transações
imobiliárias
dia 29 - videoconferência sobre
Gerenciamento Costeiro

dia 17 - entrega de credenciais do
Creci-SC em Balneário Camboriú
dia 18 - entrega de credenciais do
Creci-SC em São José
- reunião com presidente do CreciSC Carlos Josué Beims – XXIII
CONACI
- palestra sobre Alvará Ex-Officio na
OAB/SC
dias 19 e 20 - 6ª Reunião de Trabalho
do XXIII CONACI

Outubro
dia 13 - reunião com a Unimed
dia 15 - reunião com Andréia da
Attitude promo
dia 19 - solenidade de entrega de
credenciais do CRECI/SC em Itajai
dia 20 - solenidade de entrega de
credenciais do CRECI/SC em São
José
dia 22 - reunião do COMDES

dia 23 - reunião com Decisão
Publicidade – XXIII CONACI
dia 25 - RIC RECORD – apresentação
do anuário ímpar

dias 22, 23 e 24 - curso de Avaliação
de Imóveis – 13ª turma Florianópolis
dias 22, 23 e 24 - I HABITAVI –
Feira da Habitação e da
construção Civil do Alto Vale do
Itajaí

dias 16, 17 e 18 - curso de Avaliação
de Imóveis – 1ª turma Criciúma

- reunião com presidente do CreciSC, Carlos Josué Beims

dia 19 - homenagem dos 30 anos de
Fundação do Sinduscon/Fpolis

dia 30 - reunião da Diretoria do
Sindimóveis-SC

dias 20 e 21 - café da manhã de
lançamento do XXIII CONACI e 5ª
Reunião de Trabalho do XXIII CONACI

dia 31 - Jantar em comemoração aos
50 anos da CDL/Fpolis

dia 27 - jantar dançante em
Homenagem ao Dia do Corretor de
Imóveis em Balneário Camboriú

Agosto
dia 2 - reunião no Centro Sul – XXIII
CONACI

dia 31 - reunião final – preparativos
XXII CONACI

dia 3 - reunião na CEF com Attitude
Promo – XXIII CONACI

Setembro
dia 1° - reunião com Jornal Notícias
do Dia – XXIII CONACI

- solenidade de entrega de
credenciais do CRECI/SC em
Criciúma

dia 6 - cerimônia de posse da
Diretoria da Fecomércio

dia 3 - reunião anterior ao XXII
CONACI – organização final

dia 27 - reunião da Diretoria do
Sindimóveis-SC

dia 10 - reunião na CEF

de 8 a 11 - XXIII CONACI – Congresso
Nacional de Corretores de Imóveis

dia 28 - entrega de credenciais do
Creci-SC em Joinville

dias 8, 9 e 10 - curso de Avaliação
de Imóveis - 12ª turma Florianópolis

dia 30 - inauguração da Regional
SESCON Grande Fpolis - unidade
Tijucas

dia 11 - reunião no Centro Sul com
Attitude Promo e Decisão Publicidade

dia 26 - jantar dançante em
Homenagem ao Dia do Corretor de
Imóveis em Criciúma

dia 26 - reunião de Diretoria

Os anos 80 foram marcados pela solidificação e organização da profissão do
Corretor de Imóveis em todo o Brasil.

Homenagem Póstuma
No dia 4 de agosto de 2010 perdemos um grande amigo e companheiro, o
corretor de imóveis Jésus Pereira Alves, que nesta gestão do Sindimóveis-SC
ocupava o cargo de 2º vice-presidente. Aos 78 anos, “seu” Jésus participava
ativamente da diretoria deste Sindicato nos últimos 10 anos:
de 2000/2002: atuou como diretor de Relações Públicas.
de 2003/2005: atuou como 1° secretário.
de 2006/2008 atuou como 2° secretário (essa gestão foi prorrogada por
mais um ano, até final de 2009 conforme assembléia geral extraordinária
realizada dia 17/10/2008).
de 2010/2012 foi eleito para o cargo de 2° vice-presidente.
Nascido em 4 de junho de 1932, “seu” Jésus era proprietário de um
conceituado escritório imobiliário no Norte da Ilha (Ingleses) e credenciado
no Creci/SC desde 10 de junho de 1980.
Sua capacidade de colaboração, envolvimento com os assuntos em prol da
categoria e sua facilidade em conquistar amigos serão sempre lembrados.

UNISINDIMÓVEIS-SC: a Universidade Corporativa dos Corretores de Imóveis

Com todo pique em 2010
Em 2010 foram realizadas através da Unisindimóveis sete
edições do curso de Avaliação de Imóveis inúmeros profissionais
foram preparados para atuar nesta área.
Curso
ministrado pelo
brilhante
professor João
Diniz

Fique ligado na agenda para 2011
Eventos que serão promovidos pela Unisindimóveis-SC:
- curso de Avaliação de Imóveis:
Avaliação de imóveis urbanos e rurais;
Elaboração e modelos de pareces técnicos avaliatórios de mercado
Honorários sobre Avaliação de Imóveis
24 horas-aula.

- curso de Direito Imobiliário:
Incorporação Imobiliária e Registro de Imóveis;
Contratos Imobiliários;
O Corretor de Imóveis e o Novo Código Civil.
A Nova Lei do Inquilinato.

- palestras sobre Cidades Costeiras:

Blumenau - Março

Situação jurídica imobiliária dos municípios situados em ilhas
marítimas, fluviais e lacustres;
Situação jurídica imobiliária dos municípios situados na orla
marítima brasileira;
Restrições ambientais gerais;
Terrenos de marinha.
Parcelamento do solo urbano e rural dos municípios costeiros e
situados em ilhas marítimas.
Florianópolis - Abril

Florianópolis - Maio

Manifeste seu interesse em participar de uma dessas atividades
pelo site do Sindicato no link da UNISINDIMÓVEIS-SC
Expediente

Florianópolis - Junho

Florianópolis - Agosto

Criciúma - Julho

Florianópolis - Outubro
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