PRESIDENTE PETRUS MENDONÇA

PALESTRAS SOBRE CENÁRIO ATUAL DO MERCADO
IMOBILIÁRIO FARÃO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO
IV CONVENSI, VII ENBRACI E DO CIMI.

E

ntre os dias 13 e 15 de do próximo mês de setembro, Corretores
de Imóveis de Pernambuco e do Brasil irão a Cidade de Curitiba
para participar da IV edição da Convenção Anual do Sistema
COFECI-CRECI – CONVENSI. O evento busca aprimorar e intensificar
as atividades realizadas pelos profissionais do Sistema apresentando
as novas ferramentas de atualizações e estratégias para geração de
negócios.
Simultaneamente será realizada a VII edição do ENBRACI – Encontro
Brasileiro dos Corretores de Imóveis e o CIMI - Congresso
Internacional do Mercado Imobiliário.
A programação contará com alguns temas que abordarão o cenário
atual deste segmento como: comunicação é tudo, o papel do líder como
estimulador para a mudança, conferência do Sistema Habitacional
Brasileiro, quais são os cuidados para quem quer entrar neste setor
promissor?, cliente não é amigo. Cliente é cliente, ética e
responsabilidade no mercado imobiliário, leilão de imóveis como
ferramenta de vendas. corretor Express. Como vender em tempos
difíceis, digital não elimina o pessoal. Cuidado com o atendimento,
administração do tempo , além dos palestrantes pernambucanos, que
abordarão: O Novo Corretor Perito Avaliador(FREDERICO
MENDONÇA CONSELHEIRO FEDERAL - SISTEMA
COFECI/CRECI),e Contrato de Corretagem e a Responsabilidade Civil
do Corretor de Imóveis(PETRUSMENDONÇA
- CONSELHEIRO FEDERAL - CRECI 7ª REGIÃO / PE).
A programação geral e as inscrições para este mega congresso
encontram-se no site: www.convenci.org.br. Faça Parte da nossa
comitiva! participe!

CONSELHEIROS REGIONAIS SE REÚNEM EM
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA.

E

stá marcada para o próximo dia 06/08/2015, às 15h, na Sede do
CRECI, a 3ª Reunião Plenária Extraordinária, com a presença
dos Conselheiros Efetivos e Suplentes da Autarquia.
Após a verificação do Quorum, da execução do Hino Nacional, do
Registro das presenças, da justificativa das ausências, da posse da
suplência, da discussão e aprovação da Ata da Reunião Anterior, da
Comunicação da Presidência, que tratará de assuntos diversos como:
eleições triênio 2016/201, novas licitações, ações da fiscalização,
congresso Enbraci- CIMI e Convensi, semana comemorativa do dia do
corretor, ponto eletrônico...,os convocados através da Ordem do Dia
poderão apreciar o parecer do Conselho Fiscal referente a prestação de
contas do segundo trimestre do exercício de 2015, apreciar portarias,
homologar pedidos de inscrição de novos corretores e empresas
relatados pela COAPIN - Comissão de Análise de Processos de
Inscrição e poderão apreciar requerimentos diversos. Após discussão
dos assuntos gerais, o Presidente Petrus Mendonça fará o
encerramento. O Edital com a pauta geral encontra-se no site:
www.creci-pe.gov.br.
www.creci-pe.gov.br
Ouvidoria Creci: 3422-2776

Jornalista Responsável: Sabrina Maia DRT 4847

PRESIDENTE PETRUS MENDONÇA

CRECI INFORMA:

PARTICIPE!
* O Prêmio Corretor do Ano 2015 é o reconhecimento e
a divulgação do desempenho
de corretores de imóveis
de todo o Brasil em
cinco categorias.
* O critério de escolha dos premiados é exclusivamente
técnico e tem como base os pontos marcados pelos
corretores inscritos no sistema de premiação.
* O objetivo do Prêmio e a valorização dos corretores mais
bem preparados e com melhor desempenho, incentivando
assim o aprimoramento profissional.

_____________________

@crecipe7aregiao

facebook.com/Creci/PE
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