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DIRETORIA DA ASCORI SE REÚNE NO CRECI PARA DISCUTIR
PLANEJAMENTO DE 2013.

C

omemorando 01 ano de existência, a
Associação de Corretores de Imóveis de
Pernambuco, Presidida por Edineide
Carvalho e pelo Vice Boaz Inácio da Silva se reuniu
com sua Diretoria( Fernando Cardoso, Marluce
Albuquerque, Vanildo Rosendo, Daniel Florêncio,
Juarez de Oliveira e Públio Lentulus), na tarde da
última quarta-feira(24/04), para prestação de
contas e planejamento de 2013, em prol da
categoria. Dentre os assuntos abordados
destacamos: parcerias aprovadas com planos de
saúde, cursos de idiomas, capacitações, clube de
campo, operadoras de telefonia e ações como: festa
do Dia do Corretor, V Enbraci e CIMI, entrega de
carteiras, etc. Segundo a Presidente da Associação:
Foto: diretoria Ascori
“já demos o pontapé inicial com sucesso, mas
precisaremos do empenho de todos para continuarmos evoluindo. Ressalto também, que antes de iniciarmos
todos os cursos, os mesmos passam pela autorização prévia da Diretoria Pedagógica”, disse. Também faz parte
da Ascori , Petrus Mendonça que na ocasião, estava ausente. Parabéns a Associação por um ano de existência!

PROFISSIONAIS DO MERCADO IMOBILIÁRIO DISCUTEM CURSOS
DE TTI

B

rasília foi palco de um encontro entre os
Conselhos Regionais de Corretores de
Imóveis (Creci) e escolas que oferecem
cursos Técnicos de Transação Imobiliária (TTI). O
Terceiro Encontro Nacional de Escolas Técnico de
Transação Imobiliária ocorreu na última terça-feira
(23), no auditório do CRECI-DF, onde os
participantes foram recebidos pelo presidente da
entidade, Hermes Rodrigues de Alcântara Filho.
Um dos destaques do encontro foi a palestra de
Maurício Fernandes Pereira, presidente do Fórum
Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação e
presidente do Conselho Estadual de Educação de
Santa Catarina. Para Pereira, a iniciativa do
encontro é válida e demonstra o desejo de um
Foto: Conselheiros Federais reunidos no Cofeci
profissional altamente qualificado, por meio de
instituições credíveis em um mercado igualmente competente. “Eu fiquei feliz porque eu vejo que tanto o
Cofeci quanto os Conselhos Regionais estão preocupados com o conceito das escolas que oferecem cursos de
TTI”.
Confiança no futuro - Sobre o futuro do ensino e capacitação dos corretores de imóveis no Brasil, o diretor
pedagógico do Creci-PE, Frederico Mendonça, é confiante. “Eu vejo esse panorama com os melhores olhos,
pois o Conselho Federal concentra seus melhores esforços para conseguir uma capacitação cada vez melhor
para o corretor de imóveis”, disse.

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS NO RECIFE

E

ntre os dias 07, 08 e 09 de maio, o renomado Corretor de Imóveis, Perito Avaliador, Advogado e
Escritor, Frederico Mendonça ministrará mais uma edição do curso Administração de Imóveis. O
objetivo do encontro será possibilitar aos profissionais do mercado prestarem serviços de alta
qualidade, auferindo assim melhores lucros. A capacitação ocorrerá no Marante Plaza Hotel, na Av. Boa
Viagem, das 17h às 22h. As informações e fichas de inscrições poderão ser feitas com Marluce(9986-0960),
Mel (9685-8177),Marilene (9409-2238) ,Valéria (9560-9607) ou Fabiana (3082-8282). Participem!

CRECI FAZ A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE
AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

E

stá marcada para o próximo dia 03/05, às 16h, no auditório do Creci, a entrega dos
certificados ao novos Peritos Avaliadores do Curso de Avaliação de Imóveis e Perícias
Judicias, ministrado pelo Professor, Escritor e Conselheiro Federal Frederico Mendonça,
realizado no último mês de março. A solenidade terá como Orador o Diretor Regional da Remax
Paulo Pimpão. Esperamos por você!
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