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AGENDA LEGISLATIVA REFORÇA A
REPRESENTAÇÃO NO CONGRESSO
O Sistema Cofeci-Creci realizou o prélançamento virtual da Agenda Legislativa dos
Corretores de Imóveis, edição 2020. O evento
apresentou a publicação para os líderes do setor
e para os parlamentares que apoiam os pleitos
da categoria no Congresso Nacional. Entre eles,
o presidente da Frente Parlamentar Mista em
Defesa do Mercado Imobiliário, deputado
Laércio Oliveira (PP- -SE), e o senador Izalci
Lucas (PSDB-DF).
“A Agenda Legislativa tem sido uma
importante ferramenta na defesa dos interesses
dos corretores de imóveis e na representação
da categoria”, explica o presidente do Cofeci,
João Teodoro.
A obra compila todos os projetos em
tramitação na Câmara e noSenado, que são de
interesse do setor. Indica se a categoria é a
favor ou contra cada proposição e explica o
impacto que cada medida trará à sociedade. Até
o final de junho a publicação será formalmente
lançada e estará disponível gratuitamente no
site do Cofeci.
Fonte: Assessoria do COFECI

EDUCA CRECI REALIZA SEU SEGUNDO
WORKSHOP ONLINE
O CRECI-PE vem se destacando no uso das ferramentas virtuais
em meio à crise do Coronavírus. O nosso segundo Workshop
On line acontecerá no dia 18/06, às 15h. Abordaremos o tema
“Administração e Aluguel de Imóveis” com o renomado
palestrante Nilson Araújo.
Nilson, que é advogado especialista em direito imobiliário,
pontuará os seguintes conteúdos: Introdução à Administração
Imobiliária e à Locação; Locação na Lei 8.245/91; Questões
correlatas à locação; Retomada do imóvel pelo locador;

AGENDA PRÓXIMAS LIVES
Segunda | 15/06 | 19h

Devolução do imóvel pelo locatário; A alienação do imóvel
durante a locação na Lei 8245/91; Deveres das partes no contrato
de locação; Benfeitorias e sua indenização; Locação por

Tema: Anúncios Vendem imóveis?

temporada; Locações especiais; Garantias contratuais; Aspectos

Convidado: André Barlera (Mestre em
Neuromarketing)

gerais das ações locatícias; Ações locatícias de desejo e

Mediador: Marcelo Oliveira (Coord. Fiscalização
do CRECI-PE)

Quarta | 17/06 | 19h
Tema: Inteligência emocional: prepare-se para o
pós-crise.

consignação de aluguel;
O acesso para o workshop é gratuito e se fara pelo link:
https://meet.google.com/twf-nxgf-fbq. Lembramos que as vagas
são limitadas! Então coloque na sua agenda!
⠀⠀⠀⠀

Como usar o Google Meet?!

1) Possuir um email do GMAIL: Lembrando que o e-mail do corretor -

Convidada: Livia Matos (Psicoterapeuta Clínica;
Analista do Perfil Comportamental)

xxx@creci.org.br é gratuito e pertence ao Gmail.

Mediador: Marcelo Wanderley (Vice-Presidente do
CRECI-PE e Cons. Federal do COFECI.)

Obs.: Caso você prefira fazer o acesso pelo smartphone e não tenha o aplicativo do

Acompanhe Nossas Redes Sociais e Site Institucional

@crecipe7aregiao

2)Ter acesso a um computador ou a um smartphone: será disponibilizado
um link para cada atividade de acordo com o cronograma.
Google Meet, após clicar no link você será levado automaticamente a Play Store Android ou App Store - iPhone.

|

facebook.com/crecipe7aregiao

Assessora de Comunicação: Sibele Fonseca

www.creci-pe.gov.br

(81) 3428- 7151

