Presidente LUIZ GUEDES

FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CRECI PARTICIPAM
DO TREINAMENTO CONTRATO DE ALUGUEL.

F

uncionários e
Diretoria do CRECI
de Pernambuco,
participaram do I
Tr e i n a m e n t o s o b r e
Contrato de Aluguel Riscos, Dúvidas e
Soluções, nos dias 10 e 11
deste mês, na cidade do
Recife. O convite veio do
próprio palestrante Petrus
Mendonça, que também é
Vice - Presidente da casa,
Conselheiro e Corregedor
Federal do Cofeci.

Fotos: os Assessores Wladimir Maia, Cecília Vilar, Mineille Trigueiro e
Joelma Fonseca.

Durante os dois dias de capacitação, a equipe desta Autarquia composta pelo
Presidente Luiz Guedes, pelo Tesoureiro Mauro Andrade, pela Assessora
Jurídica Cecília Vilar, pela Assessora da CPL Joelma Fonseca, pelo
Coordenador de Fiscalização Wladimir Maia, pela Secretaria da Presidência
Mineille Trigueiro, pelos Assessores de Comunicação Sabrina Maia e
Washington Gois e pelo estagiário Márcio Heitor pôde absorver assuntos
dentro do tema proposto como: Lei do Inquilinato, Direitos do Locador e do
Locatário Residencial, Locação Comercial, Multa Contratual, Garantias
Locatícias, Acordos , Adiantamento, entre outros.
O ministrante procurou utilizar em seus conteúdo programático exemplos
práticos do seu cotidiano como Corretor de Imóveis, e como ele enxerga as
locações, suas dificuldades e suas características, de interesse tanto dos
proprietários, como dos gestores imobiliários.
Inclusive, foi explanado ao público um breve estudo sobre a evolução histórica
da locação no Brasil, desde o início do século passado, apresentando as
diversas transformações ocorridas na legislação imobiliária, muitas vezes
influenciada por fatores políticos, ou por outras razões sociais.
O próximo encontro está marcado para o dia 07 de junho, no auditório da
FIEPE, no município de Caruaru, das 08h às 19hrs. As inscrições podem ser
feitas através do email: petrus@arrecifes.com.br ou pelo telefone (81) 999702005. Participe!
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