Serviço Público Federal

PRESIDENTE : DANIEL FLORÊNCIO
CRECI VIAJA AO SERTÃO DO PAJEÚ PARA ICENTIVAR CURSOS
DE T.T.I

E

m visita ao Sertão do Pajeú na

última semana (23/01), a Diretoria

do CRECI-PE foi às cidades de

Custódia, Serra talhada e Salgueiro. A estada
foi marcada por palestras ministradas pelo
Presidente Daniel Florêncio sobre como se
tornar um Corretor de Imóveis e de como se
licenciar ao Conselho após a finalização do
curso Técnico em Transações Imobiliárias ou
Superior em Gestão Imobiliária, requisito
obrigatório para o registro, com presença de
Foto: Palestra do Presidente Daniel Florêncio

pessoas ligadas ao mercado imobiliário local,
empresários, construtores, secretários

municipais e do presidente da câmara, o vereador Márcio Nemédio.
Durante as visitas foram dadas pela comitiva, várias entrevistas a imprensa local e os assuntos debatidos, além
dos cursos de T.T.I e G.I foram o mercado local, investimentos públicos e privados na região e sobre a
Fiscalização Federal do Creci.
O presidente avaliou positivamente a viagem e assegurou total apoio aos profissionais do ramo em todo o
interior de Pernambuco, ressaltando os interesses das escolas em atingir esse publico.

COM APOIO DA ASCORI, CRECI FIRMA PARCERIA COM O
COQUEIRAL PARK.

N

a ultima quinta-feira
(31), foi realizada uma

visita ao Parque Aquático Coqueiral
Park com a equipe de Diretores,
Conselheiros e Delegados do Creci
a fim de oficializar uma parceria. A
conquista foi uma luta da Diretora
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Social e Presidente da Associação

dos Corretores de Imóveis Edineide Carvalho, que através de pesquisas e garra conseguiu firmar este
convênio.
A 20 km do centro do Recife o Coqueiral Park ocupa uma área de 15 hectares, cinco piscinas, toboágua adulto e
infantil, cascata d'agua, escorrego, bar molhado e muitas outras atividades aquáticas com a segurança dos
guarda-vidas. O Clube ainda disponibiliza aos associados à chance de realizar eventos agendados para
aniversários, confraternizações corporativas e grupos da melhor idade.
O Corretor de Imóveis interessado em se associar terá um desconto unitário no passaporte anual. O valor e
a Adesão poderá ser fornecido e feita pela Presidente da Ascori, de segunda à sexta através do número: (81)
3428-7151. Mais informações ligue: (81) 3079 – 5783 ou através do site: www.creci-pe.gov.br
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