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RECESSO

E

m virtude das comemorações natalinas, o Conselho Regional de Corretores de
Imóveis de Pernambuco encontra-se em recesso, e só retornará às suas
atividades normais no próximo dia 07-01-2013. Desejamos a todos um ano novo
repleto de realizações e prosperidade.

PETROLINA RECEBE NOVOS CORRETORES DE IMÓVEIS

N

a última sexta-feira(21/12), a
cidade de Petrolina recebeu
novos Corretores de Imóveis
regulares com o Conselho de
Pernambuco. A cerimônia ocorreu
em um jantar de confraternização no
restaurante Beira D’agua, com a
presença autoridades, empresários
e da população local.
Além do Presidente Daniel
Florêncio, do Delegado Miguel
Bruno e dos Diretores Jairo
Negreiros, Edneide Carvalho e
Marluce Albuquerque, prestigiaram
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a agradável noite, a diretora de
eventos Consuelo Leal, representando seu Presidente Samuel Prado e o Delegado
Paulo Henrique, ambos do Creci da Bahia .
A ocasião, ainda foi marcada pelo lançamento do livro “ 50 anos de Profissão: a história
do Corretor de Imóveis de Pernambuco”, idealizado pelo Presidente Daniel Florêncio,
de autoria da Jornalista Sabrina Maia e pela homenagem ao Presidente da Imobiliária
Sete Rodrigo Soares Coelho, por sua atitude diferenciada em pagar 8% de honorários
na base de contratação aos seus Corretores, valorizando a profissão.
Quem esteve presente na solenidade ainda ajudou a Creche Lar do Nenê e a outras
entidades que foram beneficiadas com as 1.000 latas de leites em pó arrecadadas há
semanas e durante a festa pela Coordenadora da ação no município, Wedjan Bruno.
Parabéns aos novos profissionais!

LIVRO DO CINQUENTENÁRIO NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO
NACIONAL.

E
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m recente viagem à
Petrolina, sertão do Estado,
o Presidente do Conselho
Daniel Florêncio encontrou com o
Ministro da Integração Nacional, o
Pernambucano Fernando Bezerra
Coelho e fez a entrega do livro “ 50
anos de profissão: a história do
Corretor de Imóveis de
Pernambuco”, deixando-o bastante
satisfeito. Além entregar o
exemplar, o Presidente falou dos
projetos para nova gestão que se
inicia em 01/01/2013 e pediu um
futuro apoio ao Governo Federal.
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