CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES
DE IMÓVEIS - 7ª REGIÃO

Presidente LUIZ GUEDES

INTERCÂMBIO ENTRE OS CRECI’S PERNAMBUCO E
CEARÁ .

O

Conselho de Pernambuco recebeu esta semana, Geovano
Nascimento Coordenador dos Agentes Fiscais e Tibério Magalhães
Vice-presidente,
ambos do Creci Ceará.
Durante o intercâmbio os
d o i s C r e c i ’s p u d e r a m
trocar experiências e
combinar estratégias de
ações conjunta em prol da
categoria, a fim de
combater o exercício ilegal
e fiscalizar o exercício
ético da profissão, em nivel
nacional.

Foto: e equipe de fiscalização recebendo o Creci CE.

Na ocasião, os representantes da 15ª Região, conheceram além da rotina do
setor de fiscalização, os procedimentos utilizados pela CPL para abertura de
processos licitatórios, muito elogiado por eles, entre outras práticas eficazes
dos setores Juridico, financeiro e da Secretaria do conselho, com o objetivo de
adotarem em seu regional.
A ideia desta Autarquia é de também, mandar sua equipe para a Regional de
Fortaleza para que o mesmo treinamento ocorrido aqui, seja feito com eles lá,
visto que existe um excelente trabalho desempenhado pela atual gestão.

V

ocê Corretor de imóveis, já conhece a ferramenta OPORTUNIDADES
do site institucional do Creci de Pernambuco? Não? então acesse a
página: www.creci-pe.gov.br, e comece a trabalhar. Neste portal já
ativo, as imobiliárias podem através de banner virtual ou mensagens escritas
disponibilizar suas vagas disponíveis para profissionais da área atuarem
legalmente, com indicação do Conselho. Basta as empresas encaminharem a
partir de agora, o material para o setor de comunicação através do email:
oportunidades@crecipe.gov.br , aguardar análise de até 72hrs, e pronto. Sua
vagas serão oferecidas por nós. Dúvidas, entrar em contato através do
telefone: 81-34287151.Estamos à sua disposição!

CURSO DE AVALIAÇÃO DE IMOVÉIS NO RECIFE.
ÚLTIMAS VAGAS!

E

stá marcado para os próximos dias 17,18,19 e 20 de maio, mais uma

edição do curso de Avaliação de Imóveis e Perícias Judicias no Recife,

com o Corretor de Imóveis, Perito Avaliador e Escritor, Frederico

Mendonça. A capacitação ocorrerá nas dependências do SINDUSCOM, no
bairro da Boa Vista. Após o curso, os participantes estarão habilitados a se
inscreverem no Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis (CNAI). As
Inscrições poderão ser feitas no Sindicato dos Corretores de Imóveis, ou pelo
email: secretaria@sindimoveis.com.br. Informações: (81) 3224.0260/6099.
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