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S

e você, Corretor de Imóveis, gostaria de receber seu BOLETO por
e-mail ou com mais agilidade em sua residência, notícias e
novidades, entre no nosso site: www.creci-pe.gov.br ou procure
nossa Sede ou mesmo qualquer Delegacia do Creci mais próxima de sua
região, para fazer seu recadastramento ou atualizar seus dados.
Caso você tenha mudado seu endereço residencial é importante que
atualize seu cadastro para não configurar Infração Disciplinar prevista na
Resolução Cofeci N°327/92, Art. 36 que revê, consolida e estabelece
normas para inscrição de pessoas físicas e jurídicas nos Conselhos de
Imóveis. Recadastre seus dados e traga mais benefícios pra você!
COFECI /CRECI EXPORTA KNOW HOW BRASILEIRO PARA O
MÉXICO

A

parceria internacional

entre

o

Sistema

Cofeci-Creci e a Ampi

Nacional (Associação Mexicana
de Profissionais Imobiliários)
rendeu mais um fruto: no dia
01/11 lançaram na cidade de
Guadalajara, no encontro
nacional dos Imobiliários
Mexicanos, o livro “Avaliação de
Imóveis – Teoria e Prática”, de
autoria de Frederico Mendonça
Foto: Frederico, autor do livro com o Presidente do Cofeci, João Teodoro
e sua esposa.

(do Creci-PE), traduzido para o

espanhol. Bem recebida pelo mercado daquele país, a obra terá sessões de
lançamento em várias cidades do México, ao longo de 2013, e em eventos
imobiliários internacionais, em vários países. O autor autografou os livros, após
uma apresentação formal do trabalho Conselho Federal aos mexicanos, dos
diferenciais do Sistema Cofeci-Creci e da parceria mantida com a Ampi. Assim
como no Brasil, no México a tendência é que esse livro seja a bibliografia de
referência em seu segmento. Parabéns a todos por essa conquista, pela
confiança que a Ampi nos deposita e por estarmos compartilhando
conhecimentos além de nossas fronteiras.
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