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PETROLINA GANHA SALA PARA CORRETORES DE IMÓVEIS

P

ioneiros na iniciativa, foi inaugurada na última sextafeira(03/05), em Petrolina, Sertão Pernambucano, a
Sala do Corretor de Imóveis. O Serviço tem como
objetivo facilitar trabalhos dos profissionais da área de
imóveis e por consequência garantir agilidade nos
atendimentos fornecidos à população local, com segurança e
cumprindo todas as exigências previstas.
De acordo com o Delegado do Creci na Região, Miguel
Bruno: “o profissional vai diretamente até o local e é
atendido, sem maiores burocracias. De 8h às 13h, ele será
recebido para tirar documentos como IPTU, Certidão
Negativa, entre outros.
Foto: Inauguração da Sala do Corretor

A solenidade de Inauguração ainda contou com a presença do
Prefeito da Cidade Júlio Lossio, dos Representantes do Creci, o Presidente Daniel Florêncio, o Diretor
Pedagógico Frederico Mendonça, o Secretário Carlos Figueiredo, o Secretário Executivo Angelo Pio, dos
representantes do Sindimóveis, o Presidente Paulo Santos, o Vice- Presidente Lourenço Novais, o Advogados
Augusto Lóssio, de João Paulo, Representante do Secovi, dos empresários e da População local. Em seu
discurso o prefeito falou das vantagens da sala e disse também: “ essa iniciativa teve a parcerias de várias
entidades do setor, mas o maior responsável foi o Delegado Miguel Bruno que lutou diariamente pelo espaço
desde da época de minha candidatura. Hoje posso dizer que promessa é divida, e estou pagando a minha”, falou
arrancando aplausos dos presentes.
A visita do Creci à cidade de Petrolina, ainda teve o propósito da entrega de carteiras aos novos profissionais do
setor e a formação e aperfeiçoamento dos mesmos com a palestra sobre Avaliação Imobiliária, ministrada por
Frederico Mendonça com o apoio do Sindimóveis. Parabéns Petrolina pelo Pioneirismo em prol da categoria!

CRECI PARTICIPA DA AÇÃO CIDADANIA PERNAMBUCO
SOLIDÁRIO
Mais de um milhão de pernambucanos sofreram com a maior
estiagem prolongada dos últimos quarenta anos. Por conta
disso, foi mobilizada no último sábado (4/05), na capela de
Nossa Senhora da Conceição, no Parque da Jaqueira, Zona
Norte do Recife, a Ação Cidadania Pernambuco Solidário
para arrecadação de água e mantimentos para as vítimas da
seca no sertão.
“Quando tomamos conhecimentos do projeto, nos reunimos
imediatamente no Conselho para juntarmos as mais de 300
Latas de Leites em pó, que ainda restavam em nosso galpão,
para não ficarmos de fora dessa brilhante iniciativa, que contou
com a aprovação imediata do Presidente do Creci Daniel
Florêncio”, disseram as Diretoras de Social e Eventos,
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Edineide Carvalho e Marluce Albuquerque.
Ao chegarem ao local do evento, as Diretoras se emocionaram com o que viram e falaram: “ Ficamos surpresas
com a quantidade de alimentos chegando, cada pessoa fazendo sua contribuição, seja com não perecíveis,
ajudas de transportes para levar o material ao seu destino, voluntários recebendo mantimentos, foi lindo. Claro
que nós do Creci não ficamos de fora e fizemos nossa parte”. O Corretor que ainda quiser contribuir com o
projeto, deve entrar em contato através dos telefones: 3436.5245 ou 9685.9692(Lau Gomes). Parabéns aos
Diretores do Creci pela iniciativa!

CRECI REALIZA ENTREGA DE CARTEIRAS AOS NOVOS
PROFISSIONAIS
No próximo dia 16/05, às 16h, no Auditório Master da Faculdade de Ciências da Administração de
Pernambuco-FCAP, localizada na Av Sport Club do Recife, 252 ocorrerá a entrega de Carteiras definitivas e de
estagiários aos novos profissionais do Mercado Imobiliário. Participe!

DIRETORIA DO SINDIMÓVEIS VISITA O CRECI
O Presidente do Sindicato dos Corretores, Paulo Santos e parte de sua Diretoria esteve no Creci em uma visita
de cortesia na ultima semana. O Presidente Daniel Florêncio agradeceu a gentileza, sentindo-se honrado com a
presença do grupo e parabenizou a nova gestão. A pauta na íntegra, acompanhe na próxima coluna.

CRECI APOIA CURSO VOLTADO AO MERCADO IMOBILIÁRIO
Está marcado para os próximos dias 20 e 21, com o apoio do Creci, no Onda Mar Hotel, das 08h às 12h, o Curso
Ve n d a + c o m o G u i l h e r m e M a c h a d o . A s i n s c r i ç õ e s p o d e m s e r f e i t a s a t r a v é s d o
site:www.psiuproducoes.com.br/vendamais, por apenas R$ 189,99. Mais informações no site do Creci.
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