PRESIDENTE INTERVENTOR: DANIEL FLORÊNCIO
CRECI/PE ENTREGA 60 CARTEIRAS AOS NOVOS CORRETORES DE
IMÓVEIS DE PETROLINA.

O

correu na última terça-feira (31/01), na
Câmara Municipal de Petrolina, a

entrega de 60 carteiras aos novos

corretores de imóveis do município. O Presidente
Interventor, Daniel Florêncio, convidou para
compor a mesa, Jairo Negreiros-Secretário,
Mauro Andrade-Tesoureiro, Miguel BrunoDelegado do Creci da Região, Josaías SantanaRepresentante da Prefeitura e Adalberto Filho que
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na ocasião representou o Deputado Federal,

Fernando Filho, na presença de vários empresários, autoridades e da população local.
Segundo o Presidente Daniel Florêncio, no início de 2011 o Creci/PE tinha pouco mais de 1.000
corretores legalizados, contando atualmente com mais de 4.500 profissionais inscritos, exercendo
a profissão. “Hoje nós estamos aqui para mostrar nosso importante trabalho em defesa dos
corretores de imóveis e da sociedade. Petrolina tem um mercado imobiliário crescente, promissor,
que necessita de grande número de profissionais qualificados e regularizados, disse”.
Para Públio Lentulus, Diretor da CEFISP, que também fez parte da importante solenidade, a Ética é
o ponto fundamental para valorização de toda profissão.“O bom profissional não é aquele que
ganha muito dinheiro, mas sim o que trata seus negócios com ética e transparência”, declarou.
O candidato para se tornar um corretor de imóveis é preciso ter concluído o 2° grau e ter cursado o
Curso de TTI- Técnico em Transações Imobiliárias ou superior de Gestão em Negócios Imobiliários,
filiando-se definitivamente ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis – CRECI de sua
jurisdição.

CAMPANHA DO LEITE DO CRECI/PE É IMPULSIONADA PELAS MULHERES
CORRETORAS DE IMÓVEIS

C

om o apoio das Corretoras de Imóveis de
Pernambuco, as Diretoras Marluce
Albuquerque e Edineide Carvalho,

através da Diretoria Social e de Eventos, lançou
na última quinta-feira(26/01), a Campanha do
Leite em Pernambuco. A ação pretenderá bater o
recorde de arrecadação superando a marca de
40.000 latas de leite de outros estados. As latas de
leite serão distribuídas a várias entidades
carentes no segundo semestre de 2012, quando
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se comemorará o dia nacional do corretor de

imóveis. Segundo as Diretoras serão organizados vários eventos para arrecadação do produto,
inclusive o passeio ciclístico pelas ruas do Recife. Quem estiver interessado(a) em participar do
projeto ou fazer doações, ligar para: 81- 34287151(falar com Fátima Menezes). Esta é uma ação do
CRECI/PE SOLIDÁRIO. Participe! Faça sua doação e ajude as crianças de orfanatos.
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