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LIVES DA SEMANA
Devido o isolamento social, em decorrência da
pandemia do COVID-19, iniciamos uma série de
lives para continuar informando e capacitando os
Corretores de Imóveis. Até o momento já
realizamos 16 transmissões. Na semana que
passou tivemos duas lives enriquecedoras: na
segunda-feira (25)"A importância da tecnologia
para os Corretores de Imóveis" com Bruna
Medrado (Homer Parcerias) e mediação de
Alexandre Barbosa (Cons. Federal Suplente do
COFECI) e na quarta-feira (27) o "Supere-se!
Mantenha o entusiasmo nos momentos de crise"
com o De Lucca Júnior (Mister do Entusiamos) e
mediação
de
Jamesson
Gomes
(Diretor
Pedagógico do CRECI-PE).

CRECI-PE REALIZA, VIRTUALMENTE,
2ª PLENÁRIA DE 2020
O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Pernambuco
(CRECI-PE) realizou, no último dia 20 de maio, a segunda

AGENDA PRÓXIMAS LIVES

Plenária de 2020, dessa vez por videoconferência. Devido à

Segunda | 01/06 | 19h
Tema: Redes Sociais: um novo nicho para o
Mercado Imobiliário
Convidado: Bruno Cameschi (Criador do
Instablog @corretordadepressao)
Mediador: Marcelo Oliveira (Cood. Fiscalização
CRECI-PE)

Quarta | 03/06 | 19h
Tema: Redes Sociais:Escritura Eletrônica
NATODIGITAL
Convidado: Ivanildo Figueiredo (Professor da
Faculdade de Direito do Recife. Tabelião do 8º
Tabelionato de Notas do Recife.)
Mediador: Marcelo Wanderley (Vice-Presidente
do CRECI-PE e Cons. Federal do COFECI.)

pandemia do COVID-19, precisamos seguir as orientações da
Organização Mundial de Saúde (OMS) e nos adaptamos, por meio
de atendimentos via telefone e internet com o home office, com a
criação da nossa serie de lives e wokshops onlines, estamos
prestando os serviços aos corretores e a sessão Plenária também
foi adequada aos meios tecnológicos.
Os membros da diretoria e conselheiros se reuniram em
videoconferência

para

deferimentos

inscrições

de

realizar
de

a

sessão,

pessoas

na

físicas

qual
e

deram

jurídicas,

conversaram sobre contenção de despesas, o progresso da
realização das lives, a campanha corretor solitário, entre outros
assuntos de interessa da classe.
“O momento é delicado, precisamos nos adaptar, o empenho
dessa equipe é crucial para que continuemos oferecendo o melhor
para os nossos Corretores de Imóveis. Essa foi a nossa primeira
Plenária virtual e fiquei grato pela presença de todos”, pontua
Francisco Monteiro.

CURSOS EM EAD GRATUITOS
O CRECI-PE disponibiliza Cursos on line
gratuitos.
Avaliação
Imobiliária,
Fotografia
Imobiliária, Perito Judicial, Como Usar HP 12C,
Lucro Imobiliário, Prevenção à Lavagem de
Dinheiro e Documentação Imobiliária.
Acompanhe pelo site http://ead.creci.org.br/

Não paramos, nos adaptamos!

CAMPANHA CORRETOR SOLIDÁRIO
O CRECI-PE, por meio da sua comissão do Social, lançou a
campanha com o objetivo de arrecadar cestas básicas para
doar às pessoas que se encontram com dificuldades no
momento atual. Os nossos Corretores foram solidários e já
foram doadas mais de 50 cestas. Continuamos recebendo
doações e contamos com você. Para mais informações de
como doar ou receber as cestas ligue: (81) 99263-8715.

Acompanhe Nossas Redes Sociais e Site Institucional

@crecipe7aregiao

facebook.com/crecipe7aregiao

www.creci-pe.gov.br

(81) 3422-2776

