PRESIDENTE INTERVENTOR: DANIEL FLORÊNCIO

O VIII CONCINNE É
NOSSO!!

A

pós acirrada disputa entre
os CRECI’s da região
Norte e Nordeste em São
Luiz/Maranhão, o CRECI de
Pernambuco, capitaneado por
seu presidente interventor Daniel
Florêncio e parte da sua diretoria,
foi consagrado vitorioso para
sediar o próximo Congresso de
Corretores de Imóveis da região
Norte/Nordeste, o CONCINNE.

Foto: Os presidentes dos Creci’s Recife e São Paulo com os Diretores do Creci-PE
Com essa conquista o
CRECI/PE, demonstra força e respeito entre os demais estados do Brasil,
trazendo cultura e conhecimento para o mercado imobiliário local, já que neste
tipo de congresso são discutidos assuntos relevantes de interesse de toda
categoria com participação dos corretores de imóveis e dos CRECI’s de todo o
Brasil.
De forma inédita, já que Pernambuco nunca antes havia sediado esse tipo de
evento, consolida-se a união, o compromisso e o respeito que CRECI/PE, através
de seus conselheiros, tem com os corretores de imóveis pernambucanos, sempre
preocupado com a capacitação e o aperfeiçoamento profissional.
Parabéns ao Consellho Regional, aos Corretores de Imóveis, aos Conselheiros
do CRECI, ao presidente Daniel Florêncio e ao Nordeste!
Responsáveis pelo CONCINNE em Pernambuco:
Edineide Carvalho - Diretora de Patrimônio
Marluce Farias - Diretora Social e de Eventos

GRUPO DE CURITIBA VEM A PERNAMBUCO DIVULGAR O SITE
CORRETORES.COM.BR.
Nos próximos dias 15 e 16 de dezembro, os gerenciadores do site corretores.com. br
de Curitiba/PR, estarão em Recife e em Caruaru respectivamente para divulgação
da rede social. O objetivo do site é aumentar a velocidade de negociações e o poder
de busca por unidades imobiliárias. Profissionais de todas as partes poderão se
relacionar para trocar informações e firmar parcerias com mais agilidade. Para ter
acesso, o corretor precisa ter registro em um Conselho Regional de Corretores de
Imóveis (Creci). O cadastro é gratuito, faça o seu!
CRECI INFORMA:
No próximo dia 29/11, o CRECI-PE realizará no clube Líbano, às 17horas, a entrega
de 700 carteiras aos novos corretores com a presença de Autoridades e da
Sociedade Pernambucana. Não Perca!
Ouvidoria Creci: 3422-2776
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