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CRECI REALIZA PLENÁRIA REGIONAL

N

a última quarta-feira(22/05), foi realizada
em Pernambuco a Plenária Regional do
Creci. A sessão teve como objetivo a
homologação de Portarias, de acordo com a Lei
n°6.530/78, julgamento de Processos
Administrativos, Prestação de Contas e discussões
acerca de assuntos de grande relevância para futuro
do Mercado Imobiliário. A Extinção da Taxa de
Marinha e Laudêmio, mereceu destaque. Esse
assunto vem mexendo com todo o setor por afetar
milhões de brasileiros e por dificultar transações
em todo território nacional. De acordo com o diario
de Pernambuco, publicado nesta data, José
Chaves(PTB) foi convidado pelo Presidente da
Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo
Foto: Plenária Regional
Alves(PMDB), para relatar o Projeto de Lei que
altera a Legislação sobre os terrenos de marinha. O deputado já adiantou que “ há pontos positivos na proposta,
mas será preciso muita negociação para achar um meio termo entre o que o governo deseja e o que a população
quer”. A ocasião também foi marcada pela a visita da Corretora de Imóveis e Miss Santa Cruz do Capibaribe,
Glaucia Arruda, que pediu apoio aos Conselheiros para sua candidatura no Concurso de Beleza Estadual que
ocorrerá no próximo mês no Recife.

CRECI HOMENAGEIA MÃES DE FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIROS

A

diretoria de Eventos do Creci,
comandada por Marluce Albuquerque,
realizou no último dia 21/05, a

solenidade para homenagear todas as mães dos
funcionários e Diretores do Conselho. A ocasião
foi marcada pela apresentação do coral Colibri, do
lançamento da CD da cantora Lêda Santos, além da
palestra sobre o Crescimento da Mulher

no

Mercado Imobiliário e por muitas surpresas aos
presentes. Parabéns a nossa Diretora Marluce pelo
Foto: Dra Cecília e Marluce albuquerque

trabalho que vem realizando em Prol da Categoria!

CRECI APOIA CURSOS VOLTADOS PARA O MERCADO
IMOBILIÁRIO

C

om o apoio do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, a PSIU Comunicação trouxe para o Recife,
nos últimos dias 20, 21 e 22/05, no auditório do Conselho e no Onda Mar hotel, Cursos voltados para o
mercado imobiliário, com o Guilherme Machado e Ney Lins, abordando temas de como aumentar
efetivamente seus negócios, como potencializar a gestão de vendas, como ser um diferencial no mercado,
como vender mais em menos tempo e como capacitar o profissional para utilizar a internet como ferramenta
nos processos de marketing e vendas . A Psiu Comunicação já existe há mais três anos no mercado oferecendo
palestras, cursos e workshops na área de Gestão, Marketing Digital e Mercado Imobiliário para eventos abertos
e In Company. Diretoria Pedagógica do Creci sempre em busca de qualificar nossos profissionais. Parabéns!

CURSO SOBRE PLANEJAMENTO FINANCEIRO

O

Ramo imobiliário é sujeito a situações variáveis, tanto para o corretor autônomo como para os
empresários (imobiliárias).Ambos enfrentam: queda na venda de imóveis e imprevistos operacionais
e pessoais. Pensando nisso, a Diretoria Pedagógica do Creci está trazendo para o Recife, o curso sobre
Planejamento Financeiro para o Corretor de Imóveis, que será ministrado pelo Contador, Empresário, Coach e
Diretor de Divulgação do Cofeci, George Duarte. O encontro ocorrerá no próximo dia 20/06, no auditório do
Conselho e focará principalmente, em como o profissional deverá fazer para conquistar educação,
independência e segurança financeira. O investimento da qualificação é de R$ 150,00. Mais informações: (81)
3428-7151. Participe! Aprenda a valorizar seu dinheiro! Vagas limitadas! Inscrições na sede.
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