PRESIDENTE INTERVENTOR: DANIEL FLORÊNCIO

CRECI/PE COMEMORA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM
GRANDE ESTILO.

M

uitas premiações e descontração, marcou o jantar em comemoração ao dia Internacional da
Mulher, oferecido pelo Creci-PE, na ultima quinta-feira(08/03), no restaurante Sal e Brasa. Mais

de 100 mulheres abrilhantaram o evento, dentre elas: Maria das Graças de Araújo do banco

Bradesco, Teresinha Gomes Fortes do banco Santander, Ana Maria Maciel e Andreza Sales do banco do Brasil,
Adreia Laje, Josenaide Augusto da silva, Almerir Oliveira e Gina Oliveira da Caixa Econômica Federal.
A saudação às mulheres ficou por conta do Conselheiro Federal Petrus Mendonça, que parabenizando as
corretoras de imóveis, ressaltou: “o indispensável trabalho feminino tem ajudado a impulsionar a economia
nacional e os negócios imobiliários em Pernambuco. As mulheres possuem importante diferencial em
relação aos homens, são detentoras do sexto-sentido, intuição que as coloca na vanguarda de seus negócios,
além de serem mais determinadas em seus posicionamentos, saudou Mendonça.”
Segundo recente pesquisa do Sistema Cofeci-Creci, “as mulheres representam 1/3 de toda categoria dos
corretores de imóveis de norte ao sul do Brasil. O crescimento é expressivo, significando um aumento de 50%
em relação ao recenseamento concluído em 2005, quando ocupavam 21% dos postos em atividade, e 10% na
década anterior, quando os homens ocupavam 90% de toda a classe”.
O Presidente Daniel Florêncio frisou que: “dos 260 mil profissionais em atividade no Brasil, 32,7% são de
mulheres, de acordo com levantamento do Sistema Cofeci-Creci. Além disso, a região do país com maior
número de mulheres corretoras de imóveis é o Nordeste, com 40,5% de profissionais do gênero feminino,
motivo de orgulho para Pernambuco.”
O Conselho agradece aos Bancos Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal, Brasil e a Corretora Maria
pelos brindes sorteados na festa.
Além de festejar a data com suas corretoras, o Creci pôde angariar mais latas de leite para a nossa campanha
Solidária que já é sucesso em todo o estado!
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EM DEFESA DOS CORRETORES DE IMÓVEIS, CRECI/PE LUTA
PELA EXTINÇÃO DA TAXA DE MARINHA.

O CRECI/PE, em defesa dos Corretores de Imóveis de Pernambuco e de todo o Brasil, lançará no
próximo dia 22/03, às 16h, no auditório da FCAP (Faculdade de Ciências da Administração de
Pernambuco), no bairro da Madalena, o Abaixo-Assinado objetivando obter mais de um milhão de
assinaturas em todo o país, pela extinção ou mudança na Lei Federal 9.760/46, que versa sobre a
cobrança da Taxa de Marinha – Laudêmio.
Através dessa medida, pretende-se fomentar os negócios realizados pelos Corretores e diminuir os
custos com a transmissão da propriedade aos adquirentes desses imóveis.
Na ocasião será proferida importante palestra sobre o assunto com o Presidente do CRECI-ES 13ᵃ
Região, Aurélio Capula Dallapícula, especialista no assunto, representando o Sistema Cofeci-Creci,
com a presença da Diretoria do nosso Conselho, de Autoridades Políticas e Representantes de
importantes Entidades do ramo imobiliário. Participe! O CRECI é a casa do Corretor de Imóveis.
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