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COM O APOIO DA ASCORI, CORRETORES PODERÃO ADERIR A
HAPVIDA.

Q

uando investimos em saúde, investimos também em um futuro muito mais saudável e uma melhor
qualidade de vida. Pensando nisso, o Creci fechou através da ASCORI( Associação de Corretores de
Imóveis), Presidida por Edneide Carvalho, o Plano de Saúde Hapvida para Funcionários e Corretores
Regularizados do Conselho. O contrato empresarial oferece um extenso atendimento Norte e Nordeste, além
de centenas unidades de saúde, de acordo com as normas estabelecidas pela ANS (Agência Nacional de
Saúde).
De Segunda a Sexta-feira, das 14h às 17h, o Diretor Comercial da Hapvida, Severo Brito está à disposição no
conselho para quem for aderir ao plano, que possui o melhor custo-benefício do mercado, sendo a segunda
maior rede do Brasil, além da isenção de carências para consultas e exames,19 hospitais, 14 pronto
atendimento, 75 clínicas, 48 centros de diagnósticos por imagem e adesão a partir de R$ 69,16*. Informações:
81-3428-7151. O Corretor pediu, o Creci atendeu!
*O valor do plano varia de acordo com sua faixa etária e cobertura deseja.

RECADASTRAMENTO

S

e você, Corretor de Imóveis, deseja receber seu BOLETO por e-mail ou com mais agilidade em sua
residência, notícias e novidades do Conselho e do Mercado Imobiliário em geral, 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 e atualizar seus dados.
Caso você tenha mudado seu endereço residencial é importante atualizar seu cadastro em até 30 (trinta) dias
contados da ocorrência da modificação 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 LANÇA O LIVRO AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS NA
CIDADE DO MÉXICO

A

parceria internacional entre o Sistema CofeciCreci e a Ampi Nacional (Associação Mexicana de

Profissionais Imobiliários) rendeu mais um fruto. Ontem 17/01,
foi lançado na cidade do México, na posse do Presidente da
Instituição Guilhermo Salgado, o livro “Avaliação de Imóveis –
Teoria e Prática”, de autoria do Conselheiro Federal Frederico
Mendonça (do Creci-PE).
Estiveram presentes na solenidade, a comitiva do Brasil
composta pelo Autor Frederico Mendonça, pelo Presidente do
Conselho Federal João Teodoro e pela Assessora da Presidência
do Cofeci Kátia Cubel, além dos 500 participantes que
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abrilhantaram o evento. A obra traduzida para o espanhol está

sendo bem recebida pelo mercado daquele país e ainda terá sessões de lançamento em várias cidades do
México, ao longo de 2013. Parabéns ao Sistema Cofeci/Creci por mais essa conquista e a Ampi que sempre
nos deposita confiança!
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