
GERAL15 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
6 E 7 DE SETEMBRO DE 2019

Semana de conhecimento, troca e 
fortalecimento do setor imobiliário
Programação realizada 
pela Seisc de 26 a 30 
de agosto estreitou 
contatos e deu 
visibilidade à entidade 
santa-cruzense

BN - 7 de Setembro, nº 647
BORBA IMÓVEIS - Tenente Coronel Brito, 425
CIDADE -  28 de Setembro, 553 – Loja 02
JAQUELINE DICK -  7 de Setembro, 36 - sala 311
CRISTIANE BIRK - 7 de Setembro, 36 - sala 311
IMOBEL –  Marechal Floriano, 140
JOÃO DICK IMÓVEIS -Sete de Setembro, 145
KARNOPP IMÓVEIS - Marechal Deodoro, 1080
VERENA IMÓVEIS - Alberto Pasqualine, nº 268
LUCAS IMÓVEIS - Tenente Coronel Brito, 581
METRÓPOLIS - Borges de Medeiros, 429
MOOJEN IMÓVEIS - Av. Dep. Euclides Kliemann, 191
PREDILAR - Venâncio Aires, 493
RIESCH - Tenente Coronel Brito, 445
MEGHA- Alberto Pasqualine, nº 185
TAYUMI - 28 de Setembro, 196
UNIMÓVEIS - Venâncio Aires, nº 260
VILA VERDE - Júlio de Castilhos, 654
VIVENDAS - Carlos Trein Filho, 1131
SUHMA - Gaspar Silveira Martins, 1836
IMOLARI - 28 de Setembro, 1011
OKTOBER IMÓVEIS - Marechal Deodoro, 123
CATEDRAL – Marechal Deodoro, 11
BARBIAN - Marechal Floriano, 432 sala 302
INVEST - 7 de Setembro, 769 - Centro

Julia reforça troca de conhecimentos com o evento

NETWORKING

cAROLINA ALmEIdA
redacao@jornalarauto.com.br

A3ª Semana do Mer-
cado Imobiliário re-
cém encerrou, mas a 

repercussão quanto à quali-
dade do evento promovido 
pela Sociedade das Empresas 
Imobiliárias de Santa Cruz 
do Sul (Seisc), entre os dias 
26 e 30 de agosto, continua. 
Não é para menos. Cerca de 
500 pessoas prestigiaram as 
três palestras realizadas no 
auditório da Assemp, fora o 
baile do chopp, da cuca e da 
linguiça, para encerrar o even-
to e celebrar a passagem do 
Dia do Corretor de Imóveis. 
Para a presidente da Seisc, Ju-
lia Schirrmann, a Semana do 
Mercado Imobiliário buscou 
estreitar contatos, parcerias 
e fortalecer as empresas do 
setor. “Foi um momento para 
adquirir conhecimento e para 
trocar conhecimento. A pro-
gramação deu visibilidade 
para as empresas associadas 
e promoveu o relacionamento 
entre os colegas de imobiliá-
rias”, resume Julia.

Entre as temáticas aborda-
das, “Ferramentas Google, 
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Semana do Mercado Imobiliário foi bem prestigiada

DIVULGAçÃO

pensamento digital e tendên-
cias do mercado imobiliário. 
Crie oportunidades, venda 
mais, gaste menos e ganhe 
mais. Pense digital” foi mi-
nistrada pelo CEO da Vietec, 
Deiverson Viegas. Nelmar 
Vaccari e Fernando Villari-
nho, da Totum Empresarial, 
falaram sobre “Questões tri-
butárias”. A última palestra, 
realizada na quinta-feira, foi 
com Ronan Mairesse, pales-
trante e coach da CBF, Copa 
do Mundo, Sicredi e Banco do 
Brasil, que abordou “Atitude 
e Mente de Campeão na Vida 
e nos Negócios”.

Com 25 empresas asso-
ciadas na Seisc, entidade 
fundada em 2001, o evento 
fortaleceu o espírito de coo-
peração para o crescimento 
de todos, em parceria, ainda 
que concorrentes no ramo de 
negócio. Com esta conexão 
empresarial aprofundada, 
o networking, avalia Julia 

Schirrmann, é o cliente que 
sai ganhando, com equipes 
mais preparadas para melhor 
atender.

mERcAdO PROmISSOR
Santa Cruz do Sul é uma 

cidade diferenciada, atesta 
a presidente da Seisc. Sendo 
considerada a segunda me-
lhor do Estado para investir, 
entre as principais de todo 
Brasil, o mercado como um 
todo tem reagido bem ao 
pós-crise, analisa Julia. “Os 
negócios estão acontecendo”, 
frisa ela, referindo-se ao vo-
lume de aluguéis e compra 
e venda de imóveis registra-
dos pelas empresas. Não é à 
toa. Com um município de 
economia pujante, de gran-
des empresas, infraestrutura 
completa e qualidade de vida 
para viver, os investimentos 
que se multiplicam refletem 
também nas moradias. E com 
isso, o mercado imobiliário 
está aquecido, analisa Julia.


