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Presidente e conselheiros participam de plenária no Acre
O presidente do Creci-PB, Rômulo Soares e os conselheiros
federais Clerton Franca e Assis Cordeiro participaram na
última quinta-feira na cidade de Rio Branco (AC), de plenária
do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. A extensa
pauta incluiu, dentre outros temas, homologações de
resoluções e portarias, e parecer do Conselho Fiscal sobre
contas do Cofeci e Regionais.

Sessão especial homenageia corretores de imóveis
No mesmo dia, a reunião foi antecedida por uma homenagem a
corretores de imóveis de todo o País durante sessão solene
realizada pela Assembleia Legislativa do Acre, pela passagem,
neste mês de agosto, dos 55 anos de regulamentação da
profissão e que teve como ponto alto a outorga da Comenda da
Ordem do Mérito Legislativo ao presidente do Cofeci, João
Teodoro, pelos relevantes serviços por ele prestados à
sociedade brasileira, em especial a do estado.

Lançamento de pedra fundamental

Após a sessão, todos prestigiaram o lançamento da
pedra fundamental da nova sede do Conselho
Regional de Corretores do Acre, no Loteamento
Reserva Amazônia, numa área que mede 1.866 m2.

Creci-PB faz mais uma doação de alimentos a
instituição filantrópica
Mais de 250 quilos de alimentos não perecíveis
foram doados pelo Creci-PB à Associação Abrigo
São Vicente de Paulo, em Guarabira. A entrega se
deu na última segunda-feira através do diretor
adjunto de Ação Social Augusto Seixas e o
delegado do Órgão na cidade, João Henrique.
Contrapartida social do Educacreci
A instituição filantrópica funciona há mais de 35 anos e cuida atualmente, com muito amor e
carinho, de 37 idosos. Os donativos arrecadados foram decorrentes de inscrições de corretores
de imóveis e estudantes de TTI para o programa de educação continuada Educacreci.
Anteriormente foram contempladas entidades nas cidades de João Pessoa, Campina Grande e
Patos.
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