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Sucesso e integração com a sociedade foi o Especial Dia das Mães do Creci-AL, 

no domingo (08), no monumento Colibri, espaço aberto da categoria com o 

público, na Rua Silvio Viana, na Praia de Ponta Verde, Maceió. 

Creci promove domingo 
especial das Mães

Em Arapiraca, Creci habilita 23
novos corretores ao mercado

O Creci-AL realizou sessão solene 
de juramento e concedeu credenciais a 
23 novos corretores de imóveis, nesta 
terça-feira (10), no auditório do Hotel 
Sol Nascente, localizado na Rodovia AL 
202, Km 6,  bairro Jardim Esperança, 
em Arapiraca.

Os trabalhos foram conduzidos 
pelo presidente da instituição, Sérgio 
Cabral, que fez abertura parabenizando 
a todos os novatos e desejando sucesso 
na profissão, além de ressaltar que 

Arapiraca está bem centralizada com as 
regiões circunvizinhas e vive num 
constante crescimento, no mercado 
imobiliário.

Com o presidente, fizeram parte da 
mesa os  diretores Edilson Brasileiro, 
Tales Cardoso, Benjamin de Bricio, 
Antônio Carlos e Meire Bezerra, os 
conselheiros federais Ione Malta e 
Vilmar Pinto (que também é diretor do 
Cofeci) e a delegada do Creci-AL em 
Arapiraca, Michelle Rodrigues.

Diretores do Creci-AL, Sergio Cabral 
(presidente), Edilson Brasileiro 
(secretário) e Benjamin de Bricio 
(vice-presidente) com o govenador do 
Estado, desembargador Klever 
Loureiro, visita de cortesia para 
parabenizar o chefe interino do 
Executivo e no sentido de ampliar o 
relacionamento entre as instituições.

O empresário e corretor de imóveis, 
Márcio Raposo, com o troféu Colibri, 
concedido pelo Creci-AL por 
relevantes dedicação e contribuição à 
categoria, valores que fizeram toda a 
diferença na sua trajetória e elevaram 
o seu sucesso na profissão. 
Ele foi agraciado em sessão plenária 
do Creci, em 5 de maio.
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