Austeridade, Ética e Transparência
PRESIDENTE PETRUS MENDONÇA

O

Serviço Público
Federal

ANUIDADE 2014

Creci da 7ª Região informa aos Corretores de Imóveis e Imobiliárias inscritos
nesta Autarquia, que os credenciados que não optaram pelo parcelamento da
anuidade 2014, têm até o dia 31 de março do ano em curso, para efetuarem seu
pagamento.
O valor da Anuidade pessoa física exercício 2014 é de R$465,00(quatrocentos e sessenta
e cinco reais. Já a Pessoa Jurídica precisa verificar qual faixa corresponde sua
imobiliária( Capital Social de: R$ 0,01 a R$ 39.000,00 = R$ 960,00, de R$ 39.001,00 a
R$ 78.000,00 = R$ 1.162,50, de R$ 78.001,00 a R$ 117.000,00 = R$ 1.395,00, de R$
117.001,00 a R$ 156.000,00 = R$ 1.627,50 e acima de R$ 156.000,00 = R$ 1.860,00).
Quem ainda não tiver seu boleto em mãos poderá retirá-lo através do site: www.crecipe.gov.br, ou entrar em contato pelo telefone:(81) 3428-7151, ou mesmo resgatar na
própria sede.
O pagamento poderá ser feito através de boleto bancário (pago em agências e lotéricas),
débito em conta e cartão de crédito de todas as bandeiras, exceto Hiper Card( pago na
tesouraria do Creci). Eventuais dúvidas estaremos à disposição!

COMO TER SUCESSO E CONSTRUIR SEU PRIMEIRO MILHÃO?
INSCRIÇÕES ABERTAS!
Estão abertas as inscrições para a palestra de Como ter Sucesso e Construir seu
Primeiro Milhão, com o Coach financeiro George Duarte, que estará no Recife, no
próximo dia 15/04, às 18h horas, no auditório do Creci, com uma explanação 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!

CURSO AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E PERÍCIAS JUDICIAS.
ÚLTIMAS VAGAS!
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!

COMISSÃO DE EVENTOS DO CRECI E SINDIMÓVEIS
ORGANIZAM EXCURSÃO PARA PAIXÃO DE CRISTO.

A Comissão de Eventos do Creci de Pernambuco em parceria com o Sindimóveis está
organizando para o próximo dia 13/04, a excursão para o espetáculo da Paixão de Cristo
de Nova Jerusalém.
O valor do passeio é de R$ 150,00(transporte+ingresso), com a saída programada para às
12h em frente ao quartel do Derby.
Quem estiver interessado em participar do maior evento ao ar livre de mundo deverá se
inscrever no Conselho ( Kátia Fialho/81 9937-6267 ou André Melo/ 81 9654-1813) ou no
Sindicato ( 81- 3224-0260), ou mesmo através de depósito bancário na conta do Banco
do Brasil (Ag: 1850-3,CC 2.699-9 - SINDIMÓVEIS). Após pagamento o comprovante
do depósito deverá ser enviado para o E-mail:comissãodeeventoscrecipe@gmail.com.
Excelente oportunidade!
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