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Plataforma Imóvel Global 1ª Etapa, FINALIZADA - Testes em pleno
andamento

Em seguimento ao processo de comunicação e atualizações mensais sobre o
Projeto Imóvel Global, sua ponte para um ecossistema digital e eficaz.

A plataforma digital Imóvel Global culminou na fase de testes com a integração
gratuita de mais de 13.000 propriedades gratuitas no maior portal imobiliário do
mundo o Realtor.com, que possui mais de 55 milhões de visitas mensais únicas.

Expo NAR 2019 - O maior evento imobiliário do mundo 
O presidente João Teodoro e os líderes do Sistema COFECI-CRECI
participaram da Convenção Anual da NAR 2019, em San Francisco, EUA de 8 a
11 de novembro.

O presidente João Teodoro apresentou no Global Theatre a conferência
"Conectividade e digitalização", modernizando o mercado imobiliário brasileiro e
ampliando as trocas comerciais.

A delegação brasileira possuía um grupo significativo de agentes imobiliários e
corretores, a maioria deles certificados pelo CIPS.

No mesmo evento, a CILA realizou sua Assembleia Geral Anual, elegendo a
diretoria para 2020, onde o Presidente Aurélio Dallapicula (CRECI-ES) assumiu
a Vice-Presidência do Sul.

 

http://www.imovelglobal.com.br


Eventos

NAR CONFERENCE AND EXPO - SAN FRANCISCO, EUA.

Palestra do Presidente 
O presidente do Sistema COFECI-CRECI, João Teodoro da Silva, falou sobre
“Conectividade e Digitalização” durante sua apresentação na ExpoNAR 2019 -
no Teatro Global da NAR. A plataforma Imóvel Global foi o tema principal do
discurso do presidente para uma plateia de líderes e corretores de imóveis de
vários países.

Cerimonia do PIN 

https://www.imovelglobal.com.br/cadastro-imobiliaria/
http://www.imovelglobal.com.br


Corretores de Imóveis brasileiros, de diversas partes do Brasil, participaram da
cerimônia de entrega do PIN 2019, um encontro onde corretores especialistas
em negócios internacionais CIPS de todo o mundo se encontram para um
networking global. Cerca de 700 pessoas lotaram o salão principal da ExpoNAR
para a confraternização.

Luiz Fernado Barcellos 
O conselheiro do Sistema COFECI-CRECI, Luiz Fernando Barcellos, participou
do painel “Explore Global Growth Opportunities”, apresentando as múltiplas
opções de investimento imobiliário no Brasil tendo, ao final, respondido a várias
perguntas formuladas por integrantes de uma plateia altamente qualificada,
revelando grande interesse por nosso país.

CILA 2020 
Realizada em San Francisco a Assembleia Anual da CILA - Confederação
Imobiliária Latino-Americana, contou com a posse do novo presidente Ernesto
Figueredo, Paraguay, que irá conduzir os projetos da CILA para o ano 2020, com
o apoio do vice- presidente Aurélio Dallapicula, Brasil.

GESTÃO PROJETO RN 36 - GREEN VISA

Reunião em MG 
Os dirigentes das entidades voltadas para o projeto RN36, reunidos em Belo



Horizonte para ajustar os próximos passos junto ao Conselho Nacional de
Imigração - CNI”.

Reunião com a representante de Hong Kong 
Reunião para estudar a vinda de investidores chineses ao Brasil, através do
RN36.
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