PRESIDENTE PETRUS MENDONÇA
PERNAMBUCO SE DESTACA NA CONVENÇÃO ANUAL DO
SISTEMA COFECI-CRECI, EM CURITIBA.

Q

ue a cidade de Curitiba já não é

a mesma, isso já não é mais

segredo. Corretores de Imóveis do Brasil
estiveram na Capital do Paraná para
participar da IV edição da Convenção Anual
do Sistema COFECI-CRECI – CONVENSI.
O evento buscou aprimorar e intensificar as
atividades realizadas pelos profissionais do
Sistema apresentando as novas ferramentas de atualizações e estratégias para geração de negócios.
Simultaneamente ocorreu a VII edição do ENBRACI
– Encontro Brasileiro dos Corretores de Imóveis e a
realização do CIMI - Congresso Internacional do
Mercado Imobiliário, que reuniu líderes,
congressistas, corretores de imóveis e formadores
de opinião de toda América Latina, EUA e alguns
países da Europa.
Dentre a programação oferecida, Pernambuco se
destacou. O Conselheiro Federal Frederico
Mendonça palestrou sobre o Novo Corretor Perito
Avaliador, mostrando o perfil desse novo profissional para mercado repleto de oportunidades que cresce cada vez mais,
e mostrou como ganhar mais como perito
avaliador. E o Presidente Petrus Mendonça foi
convidado para falar aos Congressistas sobre
Contrato de Corretagem e os Aspectos
Jurídicos aos presentes no Teatro Positivo.
Além dos palestrantes Pernambucanos, dois
profissionais também foram ao palco em duas
premiações:
PRÊMIO IMPRENSA SETOR IMOBILIÁRIO.
Criado para destacar e prestigiar as melhores
reportagens que tratam de assuntos sobre o
mercado imobiliário o prêmio teve como critério de escolha a iniciativa e liderança para divulgar temas de interesse do
mercado imobiliário em seu veículo, ineditismo das pautas, uso de elementos gráficos (mapas, infográficos, tabelas etc)
e de personagens e busca por diferentes fontes especializadas para compor as matérias. Ao todo, foram oito
premiações, em sete categorias (jornal, revista, radio, televisão, portal, blog e programa de TV segmentado) e ainda um
profissional de destaque (jornalista), premiando a Rede Globo Nordeste - com destaque para o programa Bom dia
Pernambuco, com a reportagem : como negociar seu imóvel com segurança, pautada pela Assessora de Imprensa do
Creci Sabina Maia C. Borba. PRÊMIO CORRETOR DO ANO
Este visou o reconhecimento e a divulgação do desempenho de corretores de imóveis de todo o Brasil, entre capital e
interior, nacional e avulso. O critério de escolha dos premiados foi exclusivamente técnico e teve como base os pontos
marcados pelos corretores inscritos no sistema de premiação. O objetivo do Prêmio foi a valorização dos corretores
mais bem preparados e com melhor desempenho, incentivando assim o aprimoramento profissional, e quem trouxe o
troféu para este Estado foi o Walter Daniel Mena, categoria Capital e Nacional (mais notícias sobre os prêmios na
próxima edição).

Além das palestras e premiações houve o lançamento do livro Operações Imobiliárias- Aspectos do
Mercado, do também Frederico Mendonça.
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