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CRECI REALIZA COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA
MULHER CORRETORA EM GRANDE ESTILO

F

oi em grande estilo que o Creci homenageou
as Mulheres Corretoras de Pernambuco. Na
última sexta-feira(08/03), no Clube da
Aeronáutica, em Boa viagem, um Jantar Especial,
estilo Anos 60, marcou a noite. Os convidados
presentes se divertiram ao som da Banda “Como
Antigamente”, que em embalou sucessos dos anos
70, 80 e 90, mas com certeza, o que chamou a
atenção de todos foi apresentação do Coral Colibri,
sob a regência do Maestro Josias Gouveia. O coral
vinha ensaiando músicas especiais para as nossas
Corretoras há mais de um mês e fez uma excelente
apresentação, deixando muita gente emocionada. Só
Foto: os responsáveis pelo sucesso da noite
que não parou por aí, mais de 40 brindes, doados
pelos nossos parceiros, entre viagens à Fernando de Noronha, Tablets, Kits de Cosméticos, entre outros,
fizeram a alegria das sorteadas. Parabéns a toda equipe de Eventos pelo SUCESSO da FESTA!

COFECI REALIZA PLENÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO

O

Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI) estará presente em Pernambuco nos próximos
dias 04 e 05 de abril/13, realizando a Plenária Federal nas dependências do Hotel Atlante Plaza, na Av.
Boa Viagem . Na ocasião, o Presidente Dr. João Teodoro da Silva, o Superintendente André Bravim,
sua Diretoria e demais Dirigentes dos Conselhos Regionais de todo o Brasil, representarão mais de 350.000
mil Corretores de Imóveis.
A solenidade, ainda será marcada pelo lançamento do livro “ 50 anos de profissão: a história dos Corretores de
Imóveis de Pernambuco”, de autoria do Presidente da Regional de Pernambuco Daniel Florêncio e da
Jornalista Sabrina Maia, também da 7ª Região no dia 04/04, no Restaurante Sal e Brasa( aberto ao público) e
pela possível entrega da “Comenda JK” ao nosso Governador Eduardo Campos pelos relevantes serviços
prestados em favor da nossa categoria e do mercado imobiliário, no dia posterior ao lançamento do livro .

CRECI CONSTATA SUCESSO DO 6° SALÃO IMOBILIÁRIO DA
ADEMI

C

om sucesso absoluto, terminou no último
domingo (10), o 6º Salão Imobiliário,
promovido pela Associação das Empresas do
Mercado Imobiliário (Ademi) de Pernambuco, no
Centro de Convenções, em Olinda, reunindo 15.000
visitantes.
Trinta e duas empresas montaram estandes, onde
foram disponíveis quatro mil imóveis residenciais e
comerciais, entre R$ 80 mil e R$ 3,5 milhões,
movimentando todo o Mercado Imobiliário de
Pernambuco.
Com um evento desse porte, o Creci claro, não ficou de
fora. Durante os 05 dias de salão foram fiscalizados
Foto: equipe de fiscalização Creci
diversos Corretores de Imóveis, mas o que se viu foi o
profissionalismo dos que atuaram em todas as etapas dessa iniciativa. Outro fator que mereceu realce da
associação, numa prova evidente de comprometimento foi a Entidade exigir nas negociações, o número do
Credenciamento dos profissionais do Conselho da 7ª Região das Imobiliárias e Construtoras expositoras .
PARABÉNS ADEMI!

CURSO DE AVALIAÇÃO E PERÍCIAS IMOBILIÁRIAS NO RECIFE

E

ntre os dias 18 e 21 de março, o renomado Corretor de Imóveis, Perito Avaliador, Advogado e Escritor,
Frederico Mendonça ministrará mais uma edição do curso Avaliação de Imóveis e Perícias
Imobiliárias no Recife. A capacitação ocorrerá no Marante Plaza Hotel, na Av. Boa Viagem, das 18h às
22h. Após o curso, os participantes estarão habilitados a se inscrever no Cadastro Nacional de Avaliadores de
Imóveis (CNAI), cuja organização e manutenção estão a cargo do Conselho Federal de Corretores de Imóveis
(COFECI). As informações e fichas de inscrições poderão ser feitas pelo telefone 81.3082.8282 c/ Jeanne, Mel
(9685-8177), Marilene (9409-2238) ou Valéria (9560-9607). Participe! Últimas Vagas!
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