CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES
DE IMÓVEIS - 7ª REGIÃO

Presidente LUIZ GUEDES

CAPACITAÇÃO
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE RECEBE O CURSO
DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E PERÍCIAS JUDICIAIS.

A

valiar imóveis requer
conhecimentos
específicos para que o
parecer dos bens envolvidos
sejam corretos e claros. Para
isso, é necessário um
profissional especializado, ágil e
confiável.
O curso de Avaliação de Imóveis
e Perícias Judiciais, trata dos
aspectos técnicos da profissão,
para que os mesmos possam ter
instruções e possibilidades de
atuar na esfera Judicial e
Extrajudicial, como também demonstrar os procedimentos que
envolvem o produto imobiliário.
Pela primeira vez, Corretores de Imóveis e interessados do município
de Santa Cruz do Capibaribe e Região, terão a oportunidade de se
tornarem também, peritos avaliadores .
A capacitação ministrada pelo Professor Universitário, Escritor e
Conselheiro Federal do sistema Cofeci-Creci, Frederico Mendonça,
ocorrerá na Câmara de Dirigentes Lojistas, localiza à Rua Júlia Aragão,
249 - Bairro Novo, nos dias 19,20,25 e 26 de agosto do corrente.
Ao final da formação, 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 Informações sobre as inscrições poderão ser obtidas através do
telefone da CDL: (81) 3731- 2850 ou pelo email: cdlsccpe@gmail.com.
Essa oportunidade você não pode perder! Participe!

ENTREGA DE CREDENCIAIS
CALENDÁRIO DE ENTREGA DE HABILITAÇÃO
PROFISSIONAL

o

Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Pernambuco
agendou as datas de entrega das novas carteiras de
habilitação. As Solenidades ocorrerão nos dias 26 de julho em
Caruaru, 04 de agosto em Petrolina e 09 de agosto no Recife. Ao todo,
estima-se o credenciamento de mais 360 profissionais,
regulamentados pela lei. N 6.530/78. Confira posteriormente os locais
dos eventos aqui, no site institucionais e nas redes sociais oficiais do
Creci. Informações: (81) 3428-7151.
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