PRESIDENTE INTERVENTOR: DANIEL FLORÊNCIO

NOVOS CORRETORES EM SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE.

E

m ato solene, ocorrido no último dia 14/06,
na Câmara Municipal de São José da
Coroa Grande, na presença do Prefeito
José Barbosa, do tabelião Wilson Leite,
do Vereador Jaziel Lajes, do Presidente Daniel
Florêncio e parte da Diretoria do Conselho,
inclusive do Delegado José Maria, dezenas de
carteiras profissionais forem entregues aos
novos corretores de imóveis daquele local.
Segundo o Presidente do CRECI, o mercado
imobiliário pernambucano encontra-se
aquecido, em amplo desenvolvimento, mas
Foto: Momento da entrega de carteiras
necessita de profissionais qualificados e
regularizados. Em seu discurso, enfatizou: “Para que nossa categoria seja valorizada temos
que lutar pelos honorários mínimos de contratação na base de 5% e pela Autorização de
Venda por escrito e com cláusula de exclusividade”.
O candidato para se tornar um corretor de imóveis precisa ter concluído o 2° grau e ter
cursado o Curso de TTI- Técnico em Transações Imobiliárias ou superior de Gestão em
Negócios Imobiliários, inscrevendo-se no Conselho Regional de Corretores de Imóveis –
CRECI de sua jurisdição. Parabéns aos novos profissionais! O Creci é a casa do Corretor de
Imóveis.

CAMPANHA DO LEITE
om o objetivo de arrecadar 40.000 latas de
leite em pó, para doar a entidades
carentes, o Presidente Daniel Florêncio e
sua diretoria, juntamente com empresas
parceiras, reuniram-se na Sede do Creci para
lançar oficialmente a Campanha Solidária, na
última sexta-feira(15-06).

C

A Campanha do Leite terá grande relevância
social já que promete movimentar os Corretores
de Imóveis do Estado de Pernambuco em prol
dos mais necessitados.
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O projeto prevê Passeio Ciclístico, Meia Maratona e Show com artistas locais, comemorando
os 50 ANOS da profissão de Corretor de Imóveis. Na ocasião será ministrada palestra com
dicas de como cuidar da saúde, com serviços de aferição de pressão e testes de glicemia.
Para participar da pedalada, basta trocar duas latas de leite em pó por uma camisa exclusiva
do passeio, na Sede do CRECI de Pernambuco, na Rua Saturnino de Brito, nº 297, Cabanga,
durante o horário comercial.
Traga sua família e seus amigos. Vamos incentivar nossa categoria a ajudar ao próximo!

CRECI E BANCO DO BRASIL JUNTOS

N

o próximo dia 03 de Julho, às 16h, o Conselho de Pernambuco, com o apoio do
Edinaldo Santos, Gerente Geral da agência Rio Branco, e de Dario Giovanella,
Superintendente do Banco do Brasil, entregará mais de 200 carteiras aos novos
corretores de imóveis, no auditório da Av. Rio branco, 240, Cais do Apolo, ,no Centro do
Recife.
Na ocasião, o Banco do Brasil ministrará palestra sobre a importância do Crédito Imobiliário na
vida profissional do corretor de imóveis. Contamos com sua presença. Participe!
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