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CRECI PARTICIPA DE PALESTRA PROMOVIDA PELA PORTO
SEGURO

O

Conselho Regional de Corretores de
Imóveis de Pernambuco participou do
evento promovido pela empresa Porto
Seguro em parceria com o Sindimóveis, no
último mês de junho, no Internacional Palace de
Boa Viagem, para os profissionais da categoria.
Mereceu destaque a palestra proferida por José
Carlos de Lucca Junior, sobre uma Nova
Modalidade na Garantia de Aluguéis
Residencial e Comercial.
Na abertura dos trabalhos, que contou com
mais de 60 ouvintes, o Presidente do CRECI
Daniel Florêncio agradeceu a iniciativa da
Foto: Palestra promovida pela Porto Seguro
Porto Seguro através do Gerente da Unidade
deo Recife, o Sr. Rinaldo Reis e ao Jorge Lisboa pelo trabalho de divulgação do evento para
realização do mesmo. Caso imobiliárias se interessem em treinamentos e comercialização do
produto basta ligar para os fones: (81) 9964 0818 – 8739 2126 e falar diretamente com o Sr. Jorge
Lisboa.

CRECI REALIZA PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO FINACEIRA

C

onstruir liberdade, independência e
segurança econômica foi o objetivo do
curso sobre Planejamento Financeiro
para o Corretor de Imóveis, ministrado pelo
Contador, Empresário, Coach e Diretor de
Divulgação do Cofeci, George Duarte com o
apoio da Diretoria do Creci, realizado no último
mês de junho. O encontro ocorreu no auditório
do Conselho, e contou com a presença de
Funcionários, Diretores e pelos Consultores de
Imóveis interessados. Quem esteve presente
pôde aprender como economizar , investir e
reinvestir suas finanças. Ao final da explanação
Foto: Curso com George Duarte
o responsável pelo curso deixou a seguinte
mensagem: você é aquilo que você pensa e aquilo que você quer!

MBA EM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
A FGV - Fundação Getúlio Vargas parceira da Faculdade Nova Roma em Pernambuco está com
inscrições abertas para o MBA em Negócios Imobiliários e da Construção Civil.O programa do
curso oferece aos participantes teoria e prática que envolvem as decisões das atividades de
Incorporação Imobiliária e do setor de Construção Civil inseridas no contexto da Gestão
Empresarial. Assim, o MBA apresenta disciplinas e estudos de casos relacionados à Estratégia,
Finanças e Pessoas, além dos temas específicos do setor da Construção Civil, como a análise de
viabilidade de projetos Imobiliários, orçamento, planejamento, operações e os aspectos jurídicos,
entre outras.
O curso é voltado a Profissionais envolvidos com a área da construção civil, Imobiliária, ou que
pretendam trabalhar na área e segmentos correlatos; Profissionais cujo ponto atingido em suas
carreiras os obriga a atingir novos níveis de formação acadêmica ou que sintam necessidade de
reciclagem; e Profissionais que aspirem a cargos executivos em suas empresas .
A turma tem início confirmado para o dia 02 de agosto e as aulas serão ministradas aos fins de
semana, uma vez por mês.Outras informações:(81) 2128.8000. Essa é mais uma parceria que a
Ascori está oferecendo pra você!
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