CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES
DE IMÓVEIS - 7ª REGIÃO

Presidente LUIZ GUEDES

CRECI SE DESPEDE DO BALUARTE ANTÔNIO ALVES DE
FARIAS.

C

onsternados
pela perda
irreparável do
inesquecível Antônio
Alves de Farias Filho,
vimos saudá-lo com
nossa merecida
homenagem, por
toda colaboração ao
Conselho e pela
d e d i ca çã o e
comprometimento
durante mais de 30
anos a Corretagem
Imobiliária.
Foto: a alegria saudosa de Antônio Alves de Farias, ao lado

Nascido em Caruaru,
das corretoras Socorro Carvalho e Socorro Villar.
filho de Maria
Perpétua e Antônio Farias, ele nos deixou no último dia 19 deste mês, aos 79
anos. Ficou sua esposa Sandra Regina, 03 filhas, uma do primeiro casamento
e duas do segundo, Tatiana Alves, Marli Carvalho e Marcele Carvalho.
Por onde passou (imobiliárias), sempre foi admirado pela sua seriedade,
honestidade , hombridade e experiência de mercado.
O Presidente Luiz Guedes lembrou dele como: ‘‘ícone do setor imobiliário,
convivemos neste segmento juntos por vários anos. Ele foi um grande amigo.
Hoje fica a saudade e lembrança de bons momentos que passamos ’’.
‘‘Falar deste Homem é pensar em coisas boas, pois ele sempre vivia alegre, de
bem com a vida e com todos com estavam ao seu redor. Pessoa simples e
muito querida em nosso meio profissional, digna, honesta e transparente.
Felizes daqueles que tiveram a oportunidade de tê-lo como amigo’’, definiu
sua personalidade, a Conselheira do Creci Edineide Carvalho.
Para a Corretora e também amiga pessoal, Socorro Villar, Farias fez o dever de
casa final: ‘‘Ele plantou amor no coração de muitas pessoas com seu jeito
especial e inesquecível de ser. Nunca vamos esquecer sua frase interrogativa,
cheia de irreverência: sua vida está profícua?’’.
A missa de sétimo dia, em virtude da Sexta feira santa da paixão será
transferida para 14° dia de falecimento, onde será divulgado o local e horário
posteriormente em nossas redes sociais e grupos de Whatsapp.

ELEIÇÕES SINDIMÓVEIS PE

O

Creci de Pernambuco parabeniza a Chapa do sindicato, ‘‘UNIDOS
SOMOS MAIS FORTES’’, reeleita para o triênio 2016/2019. As
eleições realizaram-se no dia 11/03, do corrente. Irão compor a
diretoria efetiva: Paulo Santos, presidente; Lourenço Novaes, 1° vicepresidente; Antônio de Aquino, 2° vice-presidente; Francisco Barros, diretor 1°
secretário; Carlos Eduardo de Souza Cardoso, diretor 2° secretário; Francisco
Rebouças, diretor 1° tesoureiro; Valfrido Raimundo da Silva, diretor 2°
tesoureiro.
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