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Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis- CRECI
– 7ª Região/PE, convoca todos os Conselheiros Efetivos para
participarem da Reunião Plenária a realizar-se no dia 19 (dezenove )
de março de 2014, às 16 horas, na sede deste Conselho.

XXV CONACI

stão abertas as inscrições para o XXV CONACI - Congresso Nacional de

Corretores de Imóveis, que ocorrerá entre os dias 04 e 07 de maio do corrente

ano, em Maceió-AL.

O evento tem por objetivo debater o futuro das cidades brasileiras e a maneira como os

corretores de imóveis podem contribuir no processo de crescimento e desenvolvimento
urbano.
Realizado pela Fenaci e Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de Alagoas
(Sindimóveis-AL), o XXV Conaci reunirá, no espaço de convenções do Centro
Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, além de corretores do Brasil inteiro,
personalidades marcantes do mercado, para debater tendências e rumos para a indústria
imobiliária nacional.
A programação, envolverá fóruns, conferências, oficinas e mesas de negociações, com
cursos confirmados na área de qualificação profissional: Avaliação Imobiliária, Como
Conduzir Negócios Internacionais (TRC), e Arras ou Sinal para Compra e Venda de
Imóveis. Informações através do site: http://www.conaci.com.br/. Participe!

CURSO AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E PERÍCIAS
JUDICIAS

E

stá marcado para os próximos dias 22,23,24 e

25 de abril, mais uma edição do curso de

Avaliação de Imóveis e Perícias Judicias no

Recife, com o Corretor de Imóveis, Perito Avaliador,
Advogado, Escritor, Conselheiro Federal e
Corregedor do Creci Frederico Mendonça .

A

capacitação ocorrerá nas dependências do
SINDUSCOM, localizado à Rua Marquês do
Amorim, 136, Boa Vista. Após o curso, os
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participantes estarão habilitados a se inscreverem no

Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis (CNAI), cuja organização e manutenção
estão a cargo do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI). As Inscrições
poderão ser feitas no Sindicato dos Corretores de Imóveis , localizado na Av.
Guararapes , 154, 3° e 8° andar, Santo Antônio ou pelo telefone 81.3224-0528. Esta é
mais uma parceria entre o Creci e o Sindimóveis. Participe!

ENTREGA DE CARTEIRAS AOS ESTAGIÁRIOS
No próximo dia 26 de março, às 16h, no auditório do Conselho
haverá a entrega das Carteiras aos Estagiários que deram entrada
no último dia 15 de fevereiro. Venha buscar a sua!
www.creci-pe.gov.br
Ouvidoria Creci: 3422-2776
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