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LIVES DA SEMANA
As nossas lives continuam! Nessa ultima semana
tivemos na segunda-feira, 1, , "Redes Sociais: um
novo nicho para o mercado Imobiliário” com o
Bruno
Cameschi
(criador
do
instablog
@corretordadepressao
e
do
movimento
#orgulhodesercorretor) e a medição do Marcelo
Oliveira (Coordenador de Fiscalização do CRECIPE). Na quarta-feira, 3,
o tema da live foi
“Escritura
Eletrônica
NATODIGITAL”
com
Ivanildo Figueiredo (Professor da Faculdade de
Direito do Recife e Tabelião do 8° Tabelionato de
Notas do Recife) e a mediação do Marcelo
Wanderley (Vice- presidente do CRECI-PE e
Conselheiro Federal do Sistema COFECI/CRECI)
Não assistiu?
Não tem problema, nossas lives ficam salvas no
IGTV do Instagram e na nossa página do
Facebook.

AGENDA PRÓXIMAS LIVES
Segunda | 08/06 | 19h
Tema: Seguros Imobiliários e Garantias
Locatícias
Convidado: Jorge Lisboa (Especialista em Seguros
Locatícios)

Mediador: Alexandre Barbosa (Conselheiro
Federal Suplente do COFECI)

Quarta | 03/06 | 19h
Tema: O código secreto da venda
Convidado: Jorge Menezes (CEO da Radar
Executivo B-Scholl)
Mediador: Jamesson Gomes (Diretor Pedagógico
do CRECI-PE)

CRECI-PE RETOMOU SUAS ATIVIDADES
PRESENCIAIS NO DIA 05.06.2020
O CRECI-PE se preparou para retomada de suas atividades,
cumprindo todas as normas e recomendações de prevenção,
cuidando sempre dos corretores e dos seus funcionários,
inclusive de todos os serviços que eles precisam realizar em
nossa Sede.
Todas as cautelas foram tomadas. Promovemos medidas de
desinfecção biológica em todos os departamentos, adquirimos
máscaras e álcool em gel e, desde o dia 5, estabelecemos
turnos alternados de atendimentos em cada departamento.
Fique atento:
horário das 9-16h;
os funcionários trabalharão no regime de escala;
uso de máscara é obrigatório;
distanciamento de, no mínimo, 1,5m;
atendimentos serão realizados, preferencialmente, por email, telefone e WhatsApp;
disponibilizamos álcool em gel nas dependências do
Conselho e reforçamos a higienização.

Resorts integrados irão valorizar grandes terrenos
O governo federal está discutindo em distintas instâncias a
aprovação do funcionamento de resorts integrados, no
Brasil. O conceito assemelha-se aos complexos hoteleiros
que funcionam em Las Vegas: instalações luxuosas,
direcionadas para a família, com estrutura para o
funcionamento de cassinos, direcionados exclusivamente a
adultos. Quando entrar em vigor, esse modelo irá impactar
diversos setores, entre eles o imobiliário.
Acompanhe Nossas Redes Sociais e Site Institucional

@crecipe7aregiao

As áreas utilizadas para a construção dos complexos
turísticos têm grandes dimensões. Ou seja, grandes
terrenos. Ao redor dos complexos, haverá a necessidade de
desenvolver moradias para abrigar as equipes. Cada
unidade turística como essa gera centenas de empregos,
que se revezam em vários turnos, ao longo das 24
horas do dia.
Fonte: Assessoria do COFECI
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