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DIRETORIA DO CRECI VISITA O DEPUTADO JOSÉ CHAVES

N

a última segunda-feira(27/05), a
Diretoria do Conselho Regional de
Corretores de Pernambuco visitou
o Deputado Federal José Chaves. O
encontro teve como objetivo 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 no mês passado(05), José
Chaves(PTB) foi convidado pelo
Presidente da Câmara dos Deputados,
Henrique Eduardo Alves(PMDB), para
Foto: a Diretoria do Creci com o Deputado José Chaves
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”.
SOBRE LAUDÊMIO
É uma taxa que incide sobre a transmissão da propriedade dos imóveis de marinha (União) no Instituto da
Enfiteuse, podendo ter seus regimes de ocupação ou aforamento, incidindo o percentual de 5% sobre o valor da
operação nos casos de Transação Imobiliária onerosa.

CIMI 2013 E V ENBRACI

A

s inscrições para o Congresso Internacional do Mercado Imobiliário (CIMI 2013) e V Encontro
Brasileiro de Corretores de Imóveis (Enbraci) já estão abertas, mas é preciso correr para garantir um
desconto exclusivo. Até o fim de maio, o profissional Corretor de Imóveis pôde garantir o pacote no

valor de R$ 150,00, que incluiu a participação nos dois eventos (Cimi e Enbraci). Os estudantes, também até o
dia 31 deste mês, conseguiu se inscrever pelo valor de R$ 75 para participar do V Enbraci.
Após esta data os números sofreram acréscimo e os pacotes citados acima passarama custar R$ 200,00 para
corretores de imóveis e R$ 100,00 para estudantes, preço válido até o final de julho. As inscrições podem ser
realizadas pelo endereço http://www.cimi.rec.br/ no link 'inscrições'.
CIMI 2013 e V ENBRACI
O Congresso Internacional do Mercado Imobiliário e o V Encontro Brasileiro de Corretores de Imóveis
representam um passo significativo para a conexão com o mercado global. Os eventos ocorrem de forma
paralela no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CIBC), em Brasília, DF, nos dias 16 e 17 de
setembro, sendo o dia 18 destinado apenas para II Convenção do Sistema COFECI-CRECI.

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 Geral 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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