PRESIDENTE INTERVENTOR: DANIEL FLORÊNCIO

FISCALIZAÇÃO DO CRECI/PE EXIGE CONTRATO ESCRITO DE
EXCLUSIVIDADE

A

tendendo ao que determina o Sistema Cofeci-Creci, em suas
Resoluções nºs. 458/95 e 492/96, o Conselho Regional de
Corretores de Imóveis de Pernambuco, comunica aos Corretores
de Imóveis e Imobiliárias que a fiscalização do regional intensificará seu
trabalho contra o exercício ilegal da profissão, exigindo contrato de
intermediação por escrito e com cláusula de exclusividade, sob pena de
multa pecuniária e abertura de processo administrativo, conforme
previsto em nosso ordenamento jurídico.
Portanto, os Corretores e as Imobiliárias apenas poderão anunciar ou
fixar placas de campo nos imóveis, cuja intermediação lhes foram
confiada, com a devida autorização por escrito do proprietário do imóvel.

1º PASSEIO CICLÍSTICO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DE
PERNAMBUCO.

N

o próximo dia 06 de
maio, às 10h, no
Parque Dona Lindu
(a confirmar), em
Boa Viagem, ocorrerá o 1º
Passeio Ciclístico dos
Corretores de Imóveis
realizado pelo Conselho de
P e r n a m b u c o . A
concentração será às 9h,
com a organização do
evento. Para participar da
Foto: o Presidente com a equipe do Creci-Pe Solidário
pedalada basta trocar duas
latas de leite em pó por uma camisa exclusiva do passeio, na Sede do
Creci de Pernambuco, na Rua Saturnino de Brito, nº 297, no Cabanga,
durante o horário comercial. O objetivo do passeio ciclístico é arrecadar
um maior número possível de latas de leite para doação à entidades
carentes. Participe. Traga sua família e seus amigos. Vamos incentivar
nossa categoria a ajudar ao próximo. Esta é mais uma ação do CRECI
SOLIDÁRIO. Maiores informações com as Diretoras Marluce Farias e
Edineide Carvalho pelo telefone: (81) 3428-7151.
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