CRECI COMEMORA O DIA DOS PAIS COM PALESTRA SOBRE COMO CUIDAR
DA SAÚDE NO AMBIENTE DE TRABALHO.

C

uidados com a saúde do
profissional no ambiente de
trabalho geram benefícios
para empresas e para os
funcionários. Pensando no aumento
da produtividade e prevenção da
saúde, o Conselho reservou este
tema bastante em evidência para
oferecer aos Corretores de Imóveis e
aos Funcionários da casa, em
comemoração ao dia dos pais, que
ocorreu na última quarta-feira
(07/08), na sede da Autarquia, com o Foto: Palestra de Thiago Aguiar sobre Como Cuidar da Saúde no Ambiente de Trabalho.
palestrante Thiago Coelho Aguiar, Doutor em Educação Física pela UPE.
Quem esteve presente a esta tarde recheada de tantas informações, pôde desfrutar do Coffee
Break, oferecido pela VERO INVEST e de sorteios de brindes doados pelos parceiros REMAX ABA ,
Nogueira Corretores de Imóveis, Garra Imóveis, Torquato Imóveis e pelo conselheiro Felipe
Pessoa.
A ocasião foi marcada também, pela assinatura dos novos contratos firmados entre o Presidente
do CRECI-PE, Francisco Monteiro com o representante da SANTAL, Emanuel Sampaio, que
disponibilizará descontos nos serviços de consultas e exames, com condições diferenciadas,
proporcionando facilidade para marcação de procedimentos e com o representante da VERO
INVEST, Eudes Nascimento, que oferecerá cartas de consórcio contemplado e não contempladas
para todos os credenciados adimplentes com esta Autarquia.
Todos convênios estão disponíveis através do Portal do Colibri, no site: www.creci-pe.gov.br.
O Evento foi organizado pela comissão de parcerias e convênios.

ATENÇÃO ALUNOS DA 1º EDIÇÃO APROVADOS NO TPAM! - 1ª EDIÇÃO DO
CURSO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA EM EAD OFERECIDO GRATUITAMENTE.
Vamos para a última etapa e precisamos passar algumas informações sobre a prova.
Como aluno aprovado no PTAM, a PROVA PRESENCIAL será realizada na FICR - Faculdade
Imaculada Conceição do Recife, localizada na Av. Caxangá, 3841 - Iputinga, Recife - PE, no dia
24/08/2019 (sábado), das 9h às 11h (sendo somente aceito 15 minutos de tolerância para
entrada).
Lembramos que nos cursos em EAD existem muitas regras e principalmente este de Avaliação
Imobiliária. Ou seja, não existe segunda chamada para prova presencial e uma vez definidos
data, hora e local, somente por motivos de força maior (como por exemplo, forças da natureza,
local de prova impossibilitado, entre outros) é que será marcada uma nova data.
A não possibilidade de comparecimento na data, hora e local marcado será considerada falta e o
não término do curso. Neste caso, para ter direito ao certificado, será necessário se inscrever em
uma nova turma e reiniciar o curso.
Após a realização das provas, divulgaremos o resultado tanto por e-mail quanto por site.
Caso aprovado, o Certificado será entregue em Solenidade na Sede do CRECI-PE (Recife/PE)
em dia e hora marcado e somente poderá receber caso esteja em dia com suas obrigações
perante este conselho. Caso não, somente em próxima solenidade de entrega de Certificados
da próxima turma de Avaliação Imobiliária. Boa Prova!
Av. Saturnino de Brito, 297
Bairro São José - Recife/PE
CEP 50090-310
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