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SISTEMA COFECI-CRECI E O CONGRESSO NACIONAL JUNTOS
om apoio do Congresso
Nacional, o Sistema
Cofeci-Creci, presidido
pelo Dr. João Teodoro da
Silva, é recebido por diversos
parlamentares em Brasília/DF.,
para um café da manhã.
Pernambuco foi representado
pelo Deputado Federal
Anderson Ferreira, pelo
Presidente do Creci Daniel
Florêncio e pelo Conselheiro
Federal Petrus Mendonça. Na
ocasião foi apresentada a
Foto: Presidentes dos Crecis no Congresso Nacional.
importância do EMBRACI para
os corretores de imóveis e para o mercado imobiliário nacional, já que este será o primeiro
Congresso Sul-Americano da área imobiliária ocorrido em território nacional, de 27 a 30 de agosto,
trazendo novas tendências de mercado e uma visão mundialmente atualizada da
categoria.Inclusive, milhares de inscrições já foram realizadas, metade delas vindo do exterior, de
países como México, E.U.A e Portugal.
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Faça sua inscrição. Últimas vagas! Maiores informações com as Diretoras Marluce Farias e
Edineide Carvalho através do telefone: 81-34287151.

Fotos: O conselheiro Federal Petrus Mendonça e o Presidente Daniel Florêncio com o parlamentar Anderson Ferreira e o Presidente do Sistema Cofeci-Creci, João Teodoro
Fonte: Petrus Mendonça

DIRETORIA SOCIAL E DE EVENTOS É DESTAQUE NO CONSELHO

A

Diretoria Social e de Eventos, coordenada
Marluce Farias e Edineide Carvalho, é destaque
em nosso conselho pelo importante trabalho
que ambas vem desempenhando em prol da
categoria. Atualmente respondem pela coordenação
do VIII CONCINNE (Congresso dos Corretores de
Imóveis do Norte/Nordeste), que ocorrerá pela
primeira vez em nosso Estado em 2013, do projeto
Creci Solidário, da festa em comemoração ao
Cinquentenário do Conselho e representam a
comissão de organização do IV ENBRACI em
Foto: as Guerreiras do Creci: Edineide e Marluce
Pernambuco.
Marluce Farias, Corretora de Imóveis, dedicou parte
da sua vida a essa profissão, adquirindo experiência por passagem em diversas empresas do
mercado imobiliário. Dedicada e aguerrida, defende a qualificação profissional como o principal
ponto de valorização da categoria.
Edineide Carvalho, também Corretora de Imóveis há mais de vinte anos, atualmente preside a
Associação dos Corretores de Imóveis de Pernambuco – ASCORI-PE., onde assumiu o
compromisso de defender os interesses da categoria. Coerente em seus pronunciamentos, rígida
com seus valores morais, divide seu tempo entre seus afazeres profissionais e a defesa da classe.
Parabéns a essas Guerreiras!
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