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CRECI REALIZA PLENÁRIA REGIONAL

N

a última Quarta feira(19),
no auditório do Creci de
Pernambuco foi realizada

a I Plenária Regional de 2014, da
Entidade. Dentre os assuntos tratados
mereceram destaque, apresentação
dos novos funcionários convocados
através do concurso realizado em
Foto: apresentação dos novos funcionários na
Plenária Regional.

fevereiro de 2012, homologação das

Portarias Nºs 020, 021 e 022 que versam sobre as nomeações das Comissões de
Patrimônio, Cultura e Esportes e Assuntos Pedagógicos, de acordo com a Lei
n°6.530/78, julgamentos de Processos Administrativos, Prestação de Contas, aprovação
do Plano de Trabalho da Fiscalização e Discussões acerca de assuntos e benefícios de
grande relevância para futuro do Mercado Imobiliário e da Categoria.

ADEMI PROMOVE SALÃO IMOBILIÁRIO
Com uma oferta de mais de 5 mil imóveis, entre novos e usados, a 7ª edição do Salão
Imobiliário de Pernambuco tem início no próximo dia 26 e termina no domingo, dia 30,
no pavilhão do Centro de Convenções, em Olinda. O evento deste ano vai reunir diversas
opções de imóveis, distribuídas em comerciais, residenciais e, também, lotes para
construção. Para facilitar a compra do imóvel na hora, haverá estandes da Caixa
Econômica Federal e do Banco do Brasil, além de um espaço para o 8º Cartório de
Ofícios e Notas. As inscrições para visitar o evento são gratuitas. Os interessados
deverão realizar a pré-inscrição pelo site www.salaoimobiliariodepe.com.br. De quarta à
sexta-feira, o evento será das 15h às 22h. Das 10h às 22h, sábado e Domingo. O Creci de
Pernambuco deseja sucesso à Entidade nesta nova edição!

CURSO AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E PERÍCIAS JUDICIAS
Ocorrerá nos os próximos dias 22,23,24 e 25 de abril, mais uma edição do curso de
Avaliação de Imóveis e Perícias Judicias no Recife, ministrada pelo 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
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!

COMO TER SUCESSO E CONSTRUIR SEU PRIMEIRO MILHÃO ?
Como ter sucesso e construir seu primeiro milhão? essa pergunta quem vai responder
será o Coach financeiro George Duarte, que estará no Recife, no próximo dia 15/04, às
18h horas, no auditório do Creci, com uma palestra totalmente diferente do que você já
viu! O valor do investimento será de R$ 130,00 com a primeira parcela de sua futura
Previdência Privada paga. As inscrições poderão ser feitas na sede do Conselho das 09h
às 17h. Mais Informações: (81)3428-7151. Vagas limitadas! garanta a sua!

www.creci-pe.gov.br
Ouvidoria Creci: 3422-2776
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