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CRECI VISITA CRECHE LAR DO NENEN

C

om intuito em dar continuidade a

Campanha do leite promovida pelo Creci

solidário em parceria com a Associação

dos Corretores de Imóveis, o Conselho representado
pelo presidente Daniel Florêncio, pela Diretora de
Social e Presidente da Ascori Edneide Carvalho ,
pela Diretora de Eventos Marluce Albuquerque e
pelo Agente Fiscal Marcelo Oliveira, visitou na
última terça-feira(22/01), a Creche lar do Nenen e
fez a doação de latas de leite em pó gerando uma
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motivação para o engajamento em outras ações a fim
de ajudar a instituição.

De acordo a Assistente Administrativa Daniela Xavier, a organização não governamental (ONG)

é

reconhecida como entidade pública nas esferas municipal, estadual e federal. Acolhe, temporariamente,
meninos e meninas de 0 a 3 anos, em situação de grave risco social ou abandono, promovendo sua proteção
integral, facilitando sua reintegração familiar e comunitária, ou quando inviável, sua colocação, por adoção,
em família substituta. “As crianças chegam através dos Conselhos Tutelares e das comarcas da capital e do
interior (hoje temos 30) e permanecem em regime de acolhimento provisório, até que sua situação jurídica seja
definida. Arrecadamos todos os tipos de doações e até o cupom fiscal que todos recebem ao comprar qualquer
produto, trocamos por recursos”, disse.
Segundo a Diretoria do Creci serão feitos outros mutirões sociais com os Corretores de Imóveis para
arrecadações e assim, não só o Lar do Nenen, mas outras creches serão beneficiadas. Parabéns ao Creci pela
iniciativa!

DIRETORIA DO CRECI VISITA CORRETORES E IMOBILIÁRIAS

D

ando início as metas traçadas para 2013, o Presidente do Creci Daniel Florêncio e sua comitiva
visitaram Imobiliárias e Corretores de Imóveis esta semana. Os primeiros Corretores foram Inácio
Pedro e Anilton Lucena, além de prestigiarem a inauguração da nova sede da Imobi, que este mês

completou 50 anos de fundação sendo uma das elaboradoras da Lei N. 6.766 que versa sobre Planejamento
Urbano e participaram também, da entrega do prêmio Top Of The Year 2012 da Construtora Queiroz Galvão.
A ideia da Diretoria e prestigiar, até o final do ano, todos os escritórios e imobiliárias do Estado de
Pernambuco regulares com o Conselho, que lutam pela categoria .
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