CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES
DE IMÓVEIS - 7ª REGIÃO

Presidente LUIZ GUEDES

CRECI ATIVA FERRAMENTA PARA OPORTUNIDADE DE
TRABALHO.

S

e você é corretor de imóveis, já esteve cadastrado em algum site de
recolocação profissional e por isto deve receber convites diários com
títulos do tipo: vaga urgente com o seu perfil . Muitos complementam
com um oferecemos treinamento ou não é preciso experiência anterior. Estes
apelos fazem com que muitas pessoas sejam atraídas e respondam a estes
chamados, mas quando começam a trabalhar, e constatam que a prática se
mostra bem diferente do apresentado antes ou durante o processo seletivo é
que começam alguns problemas.
Por conta disto é que as empresas
imobiliárias precisam estar sempre
renovando seu time, contratando novos
corretores que irão substituir aqueles que
saíram formando um ciclo interminável
que torna-se cada vez mais difícil de ser
renovado a medida que mais pessoas
abandonam o mercado, compartilhando
com o mundo suas frustrações com o
mercado imobiliário, não é isso?
Neste portal, já ativo em nosso site, as
imobiliárias poderão através de banner
virtual ou mensagens escritas
disponibilizar suas vagas disponíveis para os corretores de imóveis atuarem
legalmente, criando uma maior interação entre os profissionais e o Creci.
Para enviar suas vagas, basta encaminhar a partir de agora, o material para o
setor de comunicação através do email: oportunidades@crecipe.gov.br ou
entrar em contato através do telefone: 81-34287151.Estamos à sua
disposição!

NOTA DE PESAR

N

os deixou na última segundafeira(02/05), o Corretor de Imóveis e
empresário José Otávio de
Queiroga Maciel. Ele não resistiu a um
câncer no esôfago, que tratava há mais de
um ano. Deixou mulher, filhos e netos.
Inscrito no conselho de Pernambuco desde
2007, por onde passou (imobiliárias),
sempre foi admirado pela sua seriedade,
honestidade e hombridade.
Além de Corretor, ele também era
empresário. Foi fundador do título de
capitalização Trimania e atualmente
exercia a função de diretor na Invest Capitalização.
A missa de sétimo dia está marcada para o dia 09/05/2016, às 19:00 horas, na
Igreja Madre de Deus, no bairro do Recife.
O Creci de Pernambuco em nome de todos os Conselheiros, exprime seus
sentimentos a todos os parentes deixados por este nobre profissional.
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