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CORRETOR!
CONHEÇA ALGUNS
DOS NOSSOS PROJETOS

CLUBE DO COLIBRI
O Conselho possui convênios com várias
empresas, que oferecem descontos para os
corretores de imóveis. Não perca tempo e
aproveite os descontos!⠀
Acesse:
www.creci-pe.gov.br/clube-debeneficios/

PORTAL IMOBILIÁRIO

Legislação garante que corretores
poderão vender imóveis da União

Grande vitória do Sistema Cofeci-Creci cria oportunidades para a categoria

O Portal Imobiliário do CRECI é gratuito e
totalmente seguro.

A sanção da Lei nº 14.011, em 10 de julho de 2020, consagrou esforços

Acesse http://portalcreci.org.br, faça o
login com o seu email do creci
(@creci.org.br) e adicione seus anúncios.

imóveis sejam oficialmente aceitos como agentes na comercialização

CURSOS GRATUITOS EM EAD
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.
Acesse: ead.creci.org.br

que o Cofeci vêm empreendendo desde 1988, para que os corretores de
de imóveis da União. “Desde que o atual governo federal assumiu,
temos trabalhado em distintas esferas para alcançar esse objetivo. Tem
sido um esforço em equipe, que nos conduziu a reuniões com distintas
instâncias, até uma conversa com o presidente da República”, conta
Teodoro
⠀⠀⠀⠀
A
nova

lei

prevê

a

atuação

dos

profissionais

imobiliários

na

comercialização de imóveis adjudicados. Ou seja, aqueles que forem
disponibilizados duas vezes em leilão ou concorrência pública,
conforme determina a lei, e não forem arrematados. Assim que os
imóveis estiverem disponíveis, o Cofeci informará aos corretores de
todo o país.

Fonte: Assessoria do COFECI

⠀⠀⠀⠀

Mensagem do Presidente

AGENDA PRÓXIMAS LIVES

"Quando tudo parece estar indo contra
você, lembre-se que o avião decola
contra o vento, não a favor dele." Henry
Ford
"O que anda sinceramente salvar-se-á, mas
o perverso em seus
caminhos cairá logo."
Provérbios 28:18

Segunda | 22/06 | 19h

Francisco Monteiro
Presidente do CRECI-PE

@crecipe7aregiao

Tema: Matrícula Imobiliária
Convidado: Sandro Alves (Adv. Especialista em Direito Imobiliário)
Mediador: Eduardo Carvalheira (Diretor Pedagógico Adj. do CRECI-PE).

Quinta | 25/06 | 19h
Tema: Usucapião Exctrajudicial
Convidada: Dra. Irís Souto Maior (Advogada)

Mediador: Alexandre Barbosa (Conselheiro Federal Suplente do
COFECI).

facebook.com/crecipe7aregiao

Assessora de Comunicação: Sibele Fonseca
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