PROJETO EDUCA CRECI REALIZA CICLO DE PALESTRAS PARA CENTENAS DE
CORRETORES DE IMÓVEIS

P

roporcionar uma visão abrangente e panorâmica da profissão e dos negócios imobiliários
com os seus detalhes e peculiaridades, assegurando aos participantes uma postura segura
no desenvolvimento de suas atividades, é um dos objetivos do projeto “EDUCA CRECI”.
Por conta disso, o programa vem disponibilizando mensalmente aos credenciados do conselho ,
aprimoramento contínuo e constante da atualização mercadológica para o bom posicionamento
neste segmento tão competitivo. O último evento foi realizado no dia 30 de julho, no auditório da
Faculdade Imaculada Conceição do Recife, no bairro da Caxangá.
A abertura do ciclo de palestras foi realizada pelo Presidente do Conselho, Francisco Monteiro.
Em seu discurso ele falou da importância da educação continuada e do apoio da categoria no
combate ao exercício ilegal da profissão. “Primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de
todos e a coordenação pedagógica por organizar tudo isto com muito esmero e dedicação. Ao
olhar este ambiente lotado, fica claro o quanto nossos diretores estão empenhados em fazer
desta gestão, a melhor dos últimos tempos. Com apenas 147 dias úteis de trabalho já realizamos
mais de 10 capacitações, já apoiamos diversos seminários gratuitos dos nossos parceiros, sem
falar do “CRECIFAZ”, que já realizou no Recife, Caruaru e Gravatá treinamentos para esclarecer
dúvidas relacionadas ao funcionamento da autarquia, ao trabalho da fiscalização exercido pela
entidade, a legislação que rege a classe, e a ética profissional aos inúmeros diretores, gerentes e
corretores de imobiliárias em geral. Não poderia deixar de citar aqui também, nosso “CLUBE DO
COLIBRI’’ que vem trazendo excelentes benefícios aos nossos conveniados, e da ação que o social
vem desempenhando com a campanha “DOAR FAZ BEM”, onde já foram distribuídos centenas de
fraldas, roupas, leites e alimentos a instituições de caridades”. Por fim, eu gostaria de fazer um
apelo a vocês para denunciarem qualquer pessoa que esteja cometendo infração. Se formos
fiscais de nós mesmos, combateremos com mais eficácia, a concorrência desleal,” estas foram as
palavras proferidas pelo gestor do Órgão.

Em seguida, a programação contou com as seguintes palestras: Técnicas de Vendas (CORRETOR
BONZINHO NÃO ENRIQUECE), com Fabrício Medeiros, que explorou como a neurociência está
alterando drasticamente tudo o que sabemos sobre decisão de compra e comportamento do
consumo, hábitos, comportamentos e habilidades dos melhores vendedores do mundo. Como
apresentar um imóvel de um jeito diferente e encantador? Marketing Digital, com Marcelo
Araújo, que abordou de como mundo digital já começou transformar o mercado imobiliário. Os
mais preparados conseguirão se adaptar e sobreviver a esse novo momento? E pra finalizar,
Jamesson Gomes palestrou sobre técnicas conhecimentos e na hora de realizar a captação de
imóveis.
Os Diretores do CRECI PE, Newton Franco, Sebastião Torquato, Ana Paula Paixão, Harry Black e
Alexandre Barbosa Maciel, Leduar Araújo, dentre outros, estiveram presentes.
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