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Conselho celebra Páscoa com funcionários
Diretores e funcionários do CRECI-PB
celebraram a Páscoa no início da manhã
desta quinta-feira sob as bênçãos do
diácono da Igreja Católica, Ednaldo Flor da
Silva, que destacou através de reflexiva
mensagem, o simbolismo do período, que
lembra a ressurreição de Jesus Cristo após
se oferecer espontaneamente para a
salvação da humanidade.
Harmonia e paz
“A pedido do presidente Rômulo Soares, trouxemos aqui uma palavra de fé, para
que todos os que fazem o Conselho tenham sempre conforto, paz, perdão,
harmonia e amor. Se tem uma pessoa que amou o mundo foi Jesus”, lembrou. O
encontro contou ainda com a participação do diretor-secretário Edson Medeiros,
da 2ª diretora tesoureira Roseli Cavalcanti e do conselheiro Harry Medeiros.
Humanização em relacionamento
Ao final, foi oferecido um café da manhã aos funcionários, também presentados
com ovos de páscoa. Iniciativas como essa, que se tornaram rotineiras na atual
gestão, sobretudo em datas comemorativas, fazem parte da humanização no
tratamento e respeito à valorosa equipe de trabalho que compõe o órgão.
Presidentes enaltecem fomento a mercado imobiliário de CG
Os presidentes do CRECI-PB e
SINDIMÓVEIS-PB, Rômulo Soares e
Garibaldi Porto, prestigiaram na noite
de ontem (28) em Campina Grande, a
inauguração de mais uma franquia da
Re-Max na cidade, (Smart), localizada
no centro e que tem como responsável
Renato Cavalcanti.

Fomento à economia
Rômulo e Garibaldi destacaram o significado da ação, no contexto do fomento à
economia, geração de emprego e renda e desenvolvimento do já pujante
mercado imobiliário de Campina Grande e Região circunvizinha.
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