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DIRETORIA DO CRECI REALIZA FESTA DE SÃO JOÃO PARA
CORRETORES DE IMÓVEIS

O

Creci está preparando para o próximo dia 22/06, a
partir das 13h, na palhoça da Prefeitura do Município
de Gravatá, a melhor comemoração de São João para
os Corretores de Imóveis de Todo o Estado. Teremos muito
forró-pé-de-serra, comidas típicas e animação. A Adesão custa
R$ 25,00 ( para quem comprar no Conselho), e dará acesso a
comidas, refrigerantes e transporte (Recife-Gravatá /GravatáRecife). A saída do ônibus está prevista para às 12h, no derby.
Mais informações sobre os horários e dúvidas em geral, com
as Diretoras de Eventos e Social, Marluce Albuquerque(95008182) e Edineide Carvalho (9689-0704). Bom São João!

CRECI INICIA TURMAS DE INGLÊS PARA CORRETORES DE
IMÓVEIS

M

ais uma parceria que deu certo. Na última segundafeira(10/06), através de um convênio firmado entre
a Associação de Corretores de Imóveis e a
Academia Washington, o curso de inglês foi iniciado no Creci.
Os alunos matriculados assistirão aulas com o Professor
Alexandre Leão, duas vezes por semana e, ao final de quatro
unidades passarão por exames. O curso tem duração de 24
meses, com direito a certificado e oportunidades de futuras
viagens ao exterior para aperfeiçoamento da língua. Quem
ainda estiver interessado (a) em participar poderá formar uma
nova turma em sua imobiliária ou mesmo no Conselho.
Informações sobre valores ligar para: (81) 3038-8553 ou falar
Foto: 1° dia de aula
com a Presidente da Ascori Edineide Carvalho( 9689-0704).
Não perca essa oportunidade que o Creci e a Ascori estão dando pra você!

CRECI REALIZA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO SOBRE
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS

N

o último mês de maio, no auditório do Creci, os
alunos que finalizaram o curso sobre Administração
de Imóveis, ministrado pelo Conselheiro Federal,

Advogado e Escritor, Frederico Mendonça, ocorrido nos dias
07, 08 e 09 do mesmo mês, no Marante Plaza Hotel receberam
seus certificados. O objetivo da capacitação foi possibilitar aos
profissionais do mercado prestarem serviços de alta qualidade,
auferindo assim melhores lucros. A solenidade foi presidida
pela Segunda Secretária Sandra Meira e pela Diretora Adjunta

Foto: entrega de certificados

Marilene Nascimento. Quem esteve presente pôde saborear
um delicioso Cofee Break organizado pela Diretora de Eventos Marluce Albuquerque e receberam ainda,
orientações sobre o V Enbraci da Presidente da Ascori Edineide Carvalho, além de saudações e ilustres visitas.
Parabéns aos concluintes!

CURSO SOBRE PLANEJAMENTO FINANCEIRO - ÚLTIMAS VAGAS!

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 incluindo apostila e
certificado . Mais informações: (81) 9409-2238 ( falar com Marilene Nascimento).Participe!Últimas Vagas!
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