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NOVOS PRESIDENTES DO SISTEMA COFECI-CRECI SE REÚNEM
PARA TREINAMENTO EM BRASÍLIA

N

a última terça-feira (19), aconteceu na sede do
Cofeci-Creci um encontro destinado,
principalmente, aos dirigentes que assumem
pela primeira vez a presidência dos Conselhos Regionais.
Também estiveram presentes alguns presidentes que já
tiveram outros mandatos, que enriqueceram o encontro
com lições embasadas nas experiências vividas. Na
ocasião, foi promovido um treinamento, no qual os nossos
colegas tiveram a oportunidade de trocar informações,
Fonte: reunião Cofeci
conhecer e absorverem as melhores atitudes de cada regional, promovendo um intercâmbio de conhecimento,
integrando várias regiões do Brasil. Participaram da reunião: Francisco Morais (AC), Paulo Junior (AM),
Manoel Nogueira (PI), Ivaldo Ferreira dos Santos (RO), Admar Pucci Júnior (PR), Delso José de Souza (MS),
Manoel Maia (RJ), Daniel Florêncio (PE), Sandro José de Oliveira (TO), Jarbas Araújo Pessoa(PB), Hermes
de Alcântara (DF), Valdeci Monteiro Yase (TO), Oscar Hugo (GO) e Raimundo Torres (MA).Fonte: Cofeci

COFECI REALIZA PLENÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO

O

conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci) realizará nos próximos dias 04 e 05 de abril,
Plenária Federal nas dependências do hotel Atlante Plaza, em Boa Viagem, contando com a presença
do Presidente João Teodoro da Silva, sua Diretoria e Conselheiros de todos os estados do Brasil

representando mais de 350.000 mil Corretores de Imóveis. O objetivo da solenidade é aprovar resoluções e
julgar processos em favor da categoria. A audiência será pública e prevê a presença de representantes de
diversas entidades do mercado imobiliário, Autoridades Municipais, Estaduais, Federais, entre outros.
Participe você também!

CRECI LANÇA LIVRO DO CINQUENTENÁRIO EM PLENÁRIA
FEDERAL

D

ando início à programação do Conselho Federal de Corretores de Imóveis em Pernambuco, no
próximo dia 04 de abril, às 20h, no restaurante Sal e Brasa (aberto ao público) haverá uma
confraternização com os Dirigentes da União, onde será lançado o livro “50 anos de profissão: a

história dos Corretores de Imóveis de Pernambuco”, de autoria do Presidente do Creci da 7ª Região Daniel
Florêncio e da Jornalista Sabrina Maia. A ocasião será marcada com a presença de Autoridades Municipais,
Estaduais, Federais, de Empresários do Mercado Imobiliário e da imprensa local.
Participe. Adquira sua senha para jantar no valor de R$ 50,00 reais. Se a senha for adquirida antecipadamente,
na sede do Conselho, o Voucher será reduzido para R$ 25,00 com direito a rodízio de carnes, sobremesas e
refrigerantes. Mais informações: (81)3428-7151(falar com a Secretária da Presidência Mineille).

Petição On Line - Extinção das Taxas de Marinha

O

Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Pernambuco, convida você a participar do abaixoassinado pela extinção das Taxas de Marinha, através da Petição On line, que é uma forma de
conseguirmos compartilhamentos e mais assinaturas. Através dessa medida, atendendo ao que dispõe
a função social da propriedade, que afeta milhões de brasileiros, espera-se facilitar a transmissão da
propriedade, aumentando o número de Negócios Imobiliários em todo território nacional.

Acesse o link:
http://www.avaaz.org/po/petition/PELA_EXTINCAO_DA_TAXA_DE_MARINHA_2/?tS
Hrreb
Participe, vote e divulgue!
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