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CORAL DOS CORRETORES DE IMÓVEIS
Coral Colibri dos Corretores de
Imóveis segue em alta voz. Na
última quinta-feira(24/05),
Diretores, Conselheiros e
Funcionários participaram do 4° encontro
na sede do CRECI, sob o comando do
maestro Josias Gouveia.

O

A sessão foi muito divertida, já que todos
relaxaram após longa jornada de trabalho.
Além do canto, foram desenvolvidas
atividades de desobstrução nasal,
alongamentos e relaxamento da voz.
Foto: Coral Colibri
Segundo o Diretor de Cultura e Esportes do
CRECI, Josy Correia, “o coral se prepara para apresentações em solenidades e eventos
de nossa categoria, Inclusive no VIII CONCINNE que será realizado aqui em
Pernambuco, no segundo semestre de 2013”. A participação está aberta a todos os
corretores de imóveis. Ainda restam vagas. Ligue e faça sua inscrição. F/ (81)34287151.

DELEGADOS SE REÚNEM NO CRECI/PE

M

Foto: Delegados e Petrus Mendonça

ais de trinta Delegados Setoriais do
CRECI se reuniram na última
quarta-feira(30/05) em nosso
conselho, para discutir assuntos de
interesse de toda categoria, trazendo
importantes informações sobre suas áreas
de atuação e o trabalho desenvolvido pelos
corretores de imóveis.
O combate à
facilitação e ao exercício ilegal da profissão
contará com o importante apoio dos
Delegados Setoriais em seus bairros, que
acompanharão os fiscais em suas visitas às
imobiliárias e aos stands de venda.

Dentre as reivindicações, falou-se da imperiosa necessidade de cursos de T.T.I. a
distância aos corretores de imóveis das regiões do Agreste e do Sertão pernambucano,
que não possuem condições de deslocamento diário ao Recife para participar das aulas.
Estavam presentes os das cidades de São José da Coroa Grande, Olinda, Serra
Talhada, São Lourenço da Mata, Serrambi, Itamaracá, Ipojuca, Goiana, Caruaru, dentre
outros.

CRECI INFORMA:
As carteiras de Regularidade Profissional, exercício 2012, encontram-se disponíveis
neste Conselho. Compareça e solicite a sua!
Boas Vindas a Imobiliária Capital Imóveis Ltda, inaugurada no último dia 19/05,
sob o comando de Fernando Cardoso e Murilo Luciano, Conselheiros dessa Regional.
parabéns pela garra e profissionalismo!
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