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CRECI FIRMA PARCERIA COM O SECOVI PARA DISPONIBILIZAR AOS 

CORRETORES  PESQUISA DE MERCADO PARA VENDAS E LOCAÇÃO DE 

IMÓVEIS USADOS.

CRECI PE COMEMORA O DIA DAS MÃES EM GRANDE ESTILO

Está insatisfeito com sua vida 
pessoal e profissional? Trabalha 
muito, mas nunca vê a cor do seu 

dinheiro? Não tem a capacidade de 
reconhecer e avaliar os seus próprios 
sentimentos e os dos outros, assim 
como a capacidade de lidar com eles? 
Estes e outros pontos foram debatidos 
hoje(16/04), na sede do Conselho, com a 
palestra da especialista, Patrícia de 
Cáss ia  sobre  como con t ro la r  e 
desenvo lve r  a  sua  i n te l i gênc ia 
emocional, durante o programação em 
comemoração ao dia das mães, 
celebrado em todo Brasil, no último 
domingo, 12 de maio. 

Quem esteve presente nesta deliciosa tarde oferecida pelo Conselho, com o a apoio da 
Faculdade Imaculada Conceição do Recife, que disponibilizou sua profissional para 
ministrar está brilhante palestra, pôde também, desfrutar de momentos de beleza ( Mary 
Kay), Coffee Break (oferecido pela FIRC) e sorteios de brindes doados pelos parceiros 
REMAX , Nogueira Corretores de Imóveis, Corretores em Treinamento, Smart, Psiu 
Comunicação e Eventos, Uniimoveis Prime e pelo Instituto de Cultura Imobiliária, do 
Vice-presidente do CRECI BA e Conselheiro Federal, Nilson Araújo, que enviou sua 
colaboração diretamente da Bahia. O Presidente do CRECI, Francisco Monteiro, 
juntamente com os Diretores Edineide Carvalho, Newton Franco, Jamesson Gomes e 
Felipe Pessoa estiveram presentes e deram às boas vindas as participantes na abertura 
do evento.

‘‘Acreditamos que um dos motivos que explica a diferença no nível de desenvolvimento 
econômico entre localidades está na qualidade das instituições. Um país com instituições 
fortes e atuantes, no sentido de organização, planejamento e fomento à economia é 
fundamental. Por isso, trabalhamos para promover o desenvolvimento da produção 
pernambucana. Desta forma, através da parceria com o CRECI,  todos Corretores de 
Imóveis do Estado terão acesso a estes estudos e pesquisas, que são ferramentas para o 
entendimento da realidade e sugestões de melhorias no ambiente de negócios e na 
economia como um todo, ’’, disse Barros. 

Através dos sites: www.creci-pe.gov.br ou 
www.secovi-pe.com.br/pesquisa, dados 
como valor do metro ² por bairro, quantidade 
quartos, imóveis usados disponíveis para 
venda por município, Imóveis usados 
residenciais disponíveis para venda por número de suítes, variação do PIB,  entre outros, 
podem ser acessados e baixados para downloads. 

Segundo o Diretor do SECOVI, Alysson Barros, os dados são compilados pela FIEPE, 
através de um robô que filtra informações dos portais imobiliários, e em seguida, repassa 
as mesmas para serem feitas as coleta de dados.

D
e forma inédita em Pernambuco, a 
nova Gestão do CRECI firmou com o 
sindicato de habitação uma parceria 

para disponibi l izar aos prof issionais 
habilitados desta Autarquia, acesso mensal a 
pesquisa de mercado para vendas e locação 
de imóveis usados. 
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