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CRECI-PE PARTICIPA DO 1º SEMINÁRIO IMOBILIÁRIO DO
AGRESTE

P

erspectiva de mercado,
lucratividade na administração de
imóveis e comissão mínima de
5%foram alguns dos temas
abordados no 1º Seminário Imobiliário do
Agreste, na última segunda-feira (21/11),
no auditório da ACIC, em Caruaru. O
evento promovido pelas empresas ABM
Negócios Imobiliários, MJ Valença
Seguros e Coteseguros Pernambuco
contou com a presença de corretores,
advogados e conselheiros do Creci-PE. A
Foto: Diretoria do Creci-PE
primeira palestra sobre administração de
imóveis, foi ministrada pelo advogado, corretor de imóveis, conselheiro do CRECI
e diretor do SECOVI, Dr. Frederico Mendonça, que explanou sobre a importância
dos proprietários buscarem profissionais competentes para administrarem seus
bens. Segundo ele, em 40 anos não existirão imóveis administrados diretamente
pelos seus proprietários e as administradoras serão tão eficientes quantos as
agências bancárias. “Tem espaço pra todo mundo no mercado imobiliário, o sol
nasceu pra todos, mas um lugar ao sol requer qualificação profissional”, afirmou
Frederico. Em seguida ocorreu a palestra do Presidente Daniel Florêncio, que
falou das novas diretrizes do CRECI-PE para o ano de 2012. Durante a sua
apresentação, Florêncio frisou a importância do corretor de imóveis cobrar a
comissão de 5%, no mínimo. ” O corretor merece respeito e deve se fazer
respeitar. Quem cobra menos de 5% está desmerecendo a categoria”, encerrou .

CRECI – PE FAZ ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO
DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

N

a última sexta-feira (18/11)
ocorreu no Creci-PE a entrega
dos certificados do curso
Avaliação de Imóveis, ministrado pelo
nosso Diretor Pedagógico Frederico
Mendonça, realizado nos dias
13,14,15,20 e 21 de setembro no
Marante Plaza Hotel. A solenidade,
presidida pelo Diretor Jairo Negreiros,
teve como convidada especial a Profª
Marilene Borges, Coordenadora da
F
aculdade de Ciências da
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Administração de Pernambuco FCAP/UPE e contou com a presença de mais de 80 pessoas. Os participantes que
não compareceram à entrega dos certificados, poderão recebê-los de segunda à
sexta, das 09 às 18h, com Fátima Menezes, na sede do CRECI.
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