PRESIDENTE PETRUS MENDONÇA

PERNAMBUCO SE PREPARA PARA PARTICIPAR DO
MAIOR ENCONTRO INTERNACIONAL DO MERCADO
IMOBILIÁRIO EM CURITIBA.

E

stá chegando a IV edição da

Convenção Anual do Sistema

COFECI-CRECI – CONVENSI,

o maior encontro internacional do
Mercado Imobiliário. O Congresso
ocorrerá nos próximos dias 13, 14 e 15 de
setembro, na Cidade de Curitiba, com
objetivo de buscar 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. Este cm o intuito de promover e fortalecer as relações entre o
profissional corretor de imóveis e o mercado imobiliário, contribuindo para o seu
aprimoramento por meio de atualizações oriundas de cursos, palestras, debates,
rodadas de negócios e network, que fortalecem a geração de negócios promovidos pelo
evento.

À importância do evento agrega-se a realização
do CIMI - Congresso Internacional do
Mercado Imobiliário, que reunirá líderes,
congressistas, corretores de imóveis e
formadores de opinião de toda América Latina,
EUA e alguns países da Europa. Serão
discutidas as grandes tendências e
perspectivas do mercado imobiliário
internacional, a importância do mercado
brasileiro neste contexto e a atuação do
profissional corretor de imóveis para se firmar
neste cenário global.

A programação contará com renomados profissionais, que abordarão temas do cenário
imobiliário atual (www.convensi.org.br/programação), como as palestras do Presidente
Petrus Mendonça sobre Contrato de corretagem e Responsabilidade Civil e sobre o
Novo Perito Avaliador do Corregedor Frederico Mendoça.
Além das qualificações, os Congressistas assistirão às entregas dos prêmios
Corretores do Ano e Imprensa Setor Imobiliário, participarão do lançamento do livro
Operações Imobiliárias - Aspectos do Mercado, de Autoria de Frederico Mendonça, do
Coquetel de encerramento, entre outras. Faça Parte da nossa comitiva. Entre no

site: ww.convenci.org.br, e participe!
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