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CRECI VISITA EMPRESÁRIOS AMERICANOS DO GRUPO OAK FIRST
INTERNATIONAL

N

ão é mais novidade pra ninguém que Setor
Imobiliário nunca esteve tão aquecido em
Pernambuco como nos últimos quatro
anos. A entrada de novas empresas e investimentos
ao Estado despertou ainda mais o interesse da
atividade. Prova disso, foi a recente chegada do
Grupo OAK First Internacional em Marinha
Farinha/PE, com o objetivo de construir prédios
populares entre 60 e 75 m², avaliados em R$
134.000.00, para atender à crescente solicitação da
população local.
Tomando ciência desse inusitado projeto, o
Presidente do Conselho Regional de Corretores de
Imóveis Daniel Florêncio visitou o canteiro de
obras do empreendimento, para demonstrar apoio e esclarecer sobre o papel da Regional aos Sócios Paul
Tillotson e William dos Reis, na última semana (28/02).
Foto: o Presidente e os empresários William e Paul

Com a entrega das unidades prevista para próximo mês de abril, os proprietários já apostam no sucesso,
prevendo a construção de mais 200 imóveis até o final do ano. Suas metas são construir apartamentos maiores
para atender todas as demandas de Recife, Olinda, Jaboatão e Região Metropolitana. A empreitada ainda conta
com recursos dos empresários Rob Annunziata e John Annunziata, que chegarão ao Recife nos próximos dias,
para firmar mais parceiras. Quem estiver interessado em conhecer o projeto americano, é só ligar para: (81)
8131-2730( Falar com William).

COFECI REALIZA PLENÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO

O

Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI) estará presente em Pernambuco nos próximos
dias 04 e 05 de abril/13, realizando a Plenária Federal nas dependências do Hotel Atlante Plaza, na Av.
Boa Viagem . Na ocasião, o Presidente Dr. João Teodoro da Silva, o Superintendente André Bravim,
sua Diretoria e demais Dirigentes dos Conselhos Regionais de todo o Brasil, representarão mais de 350.000
mil Corretores de Imóveis.
A solenidade, ainda será marcada pelo lançamento do livro “ 50 anos de profissão: a história dos Corretores de
Imóveis de Pernambuco”, de autoria do Presidente da Regional de Pernambuco Daniel Florêncio e da
Jornalista Sabrina Maia, também da 7ª Região no dia 04/04, no Restaurante Sal e Brasa( aberto ao público) e
pela possível entrega da “Comenda JK” ao nosso Governador Eduardo Campos e as “HOMENAGENS” aos
Prefeitos Geraldo Júlio, Renildo Calheiros e Elias Gomes de Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes,
respectivamente no dia posterior 05/04( aberto aos Conselheiros, Diretores e Convidados), no mesmo hotel
onde ocorrerá a Plenária, pelos relevantes serviços prestados em favor da nossa categoria e do mercado
imobiliário.

CURSO DE AVALIAÇÃO E PERÍCIAS IMOBILIÁRIAS NO RECIFE

E

ntre os dias 18 e 21 de março, o renomado
Corretor de Imóveis, Perito Avaliador,
Advogado e Escritor, Frederico
Mendonça ministrará mais uma edição do curso
Avaliação de Imóveis e Perícias Imobiliárias no
Recife. A capacitação ocorrerá no Marante Plaza
Hotel, na Av. Boa Viagem, das 18h às 22h. Após o
curso, os participantes estarão habilitados a se
inscrever no Cadastro Nacional de Avaliadores de
Imóveis (CNAI), cuja organização e manutenção
estão a cargo do Conselho Federal de Corretores
de Imóveis (COFECI). As informações e fichas de
inscrições poderão ser feitas pelo telefone
81.3082.8282 c/ Jeanne, Mel (9685-8177),
Marilene (9409-2238) ou Valéria (9560-9607).

Foto: Frederico Mendonça
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