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PRESIDENTE INTERVENTOR: DANIEL FLORÊNCIO

DIRETORIA VISITA DELEGACIA DO CRECI DE CARUARU

O

Presidente do Creci, Daniel Florêncio
junto aos seus assessores esteve na tarde
desta última quinta-feira (18), no município
de Caruaru, para uma reunião com o Delegado
Regional, Walber Andrade e o com Conselheiro
Federal, Aguinaldo Aprígio. Na ocasião, foi
verificado o andamento da informatização na subregional ficando definido que, a partir desta data,
todas as inscrições de corretores e estagiários
serão efetuadas na própria Regional. O processo
de informatização foi iniciado em agosto deste ano
e já pode ser utilizado por todos os profissionais da
região sem a necessidade de deslocamento até a
capital.
Foto: Equipe Creci-PE

Na mesma tarde, também foi firmada uma parceria com a organização do evento ''Agreste
INROCK'' que acontecerá no dia 15 de novembro na cidade, onde o corretor ou estagiário em dia
com o Conselho, terá direito a 50% de desconto no ingresso, apresentando Carteira de
Regularidade e uma lata de leite para o “Creci Solidário” no ato da compra.

400 NOVOS CORRETORES NO MERCADO IMOBILIÁRIO

N

a próxima terça-feira (23), o Mercado Imobiliário Recifense se prepara para receber 400
novos Corretores de Imóveis. A solenidade de entrega de carteiras (definitivas,
estagiários e pessoas jurídicas) organizada pelo Conselho Regional de Corretores de

Imóveis ocorrerá no auditório da Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco - FCAP,
às 16h, localizada na Av. Sport Club do Recife [antiga Abdias de Carvalho], 252 – Madalena. Na
ocasião será apresentada uma palestra com representantes do Banco Bradesco, além da
presença de autoridades, empresários, corretores de imóveis e da população local. Prestigie!

CRECI CONVOCA CONSELHEIROS EFETIVOS PARA PLENÁRIA

O

Presidente Daniel Florêncio do Conselho Regional de Corretores de Imóveis- CRECI –

7ª Região/PE, convoca todos os Conselheiros Efetivos para Reunião Plenária, conforme

edital 05/2012, publicado no Diario de Pernambuco, no último sábado(13/10), no

caderno de classificados, que ocorrerá no próximo dia 24, às 16 horas, na Sede. Dentre vários
assuntos, serão tratados: parecer do conselho fiscal referente a prestação de contas do 3º
trimestre do exercício de 2012, orçamento do programa para o exercício de 2013; homologação
pedidos de inscrição de novos corretores e empresas apreciados e relatados pela COAPIN –
comissão de análise de processos de inscrição; dar conhecimento ao plenário das portarias
expedidas no período de 08 de agosto até 23 outubro do corrente ano entre outros. Participem!

CORAL COLIBRI DE VENTO EM POPA

O

Coral Colibri dos Corretores de Imóveis segue de vento em popa. Todas as quintas-

feiras, às 16h, na sede do Conselho, Diretores, Conselheiros e Funcionários se integram

ao ensaio do Coral, sob o comando do maestro Josias Gouveia. A equipe 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)3428-7151.
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