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RECIFE FOI PALCO DO MAIOR CONGRESSO REGIONAL DO
MERCADO IMOBILIÁRIO.

N

a última quinta-feira(20/11), a Capital do Frevo foi palco do maior Congresso
Regional do Mercado Imobiliário. Ultrapassando expectativas, mais de 600
congressistas de vários Estados Brasileiros se reuniram no Auditório Master da

FCAP.

A administração e a organização da capacitação ficaram com a ADMTec e a UPE, tendo o
apoio do Conselho Regional de Corretores de Imóveis .
Quem esteve presente pôde conferir palestras com o enfoque no mercado imobiliário,
especulações, variações mercadológicas, desafios, perspectivas, produtos, processos e
inovações, onde foi dado destaque especial à posição do Brasil e do Nordeste, com os
seguintes temas: o Mercado Imobiliário e as suas Perspectivas (João Teodoro da Silva), a
Compra e Venda e a Responsabilidade Civil do Corretor de Imóveis( Petrus Mendonça),
Marketing para o Sucesso dos Negócios Imobiliários ( José Medeiros de Correia), o Que
um Corretor Precisa Saber para Avaliar Imóveis?(Frederico Mendonça), o Setor
Imobiliário e as Redes Sociais (José Brayne de Araújo) e Master Corretor - Excelência
em vendas( Guilherme Machado).
O diretor da FCAP/UPE Marcos Meira fez as honras da casa aos presentes destacando ser a
FCAP/UPE a única entidade a colaboradora com o desenvolvimento e a qualificação
profissional da categoria.
Já o presidente do sistema Cofeci – Creci João Teodoro lembrou da importância do corretor de
imóveis no mercado e da participação do setor no PIB brasileiro, fez um balanço de como anda
o segmento e quais as expectativas para o próximo ano.
E Petrus Mendonça, sempre preocupado com a profissionalização e a lisura nos
desenvolvimentos dos negócios imobiliários mostrou o que exige a legislação para que se
tenha uma transação dentro das exigências legais e feita com profissionais devidamente
habilitados.“Este foi o primeiro congresso de corretores de imóveis de Pernambuco. Saiu do
papel, graças ao empenho da diretoria que se dedicou e mesmo com curto prazo conseguiu
fazer um evento que será o início de muitos outros e muito maiores do que esse. Agradecemos
a todos que acreditaram e desejamos sucesso aos participantes, dizendo que Creci está à
disposição de todos os corretores imobiliários de Pernambuco”, disse em seu discurso .
Ao final do evento era visível a satisfação e emoção de cada participante e da comissão
organizadora, que já prometeu o II Congresso Regional do Mercado Imobiliário.
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