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FISCALIZAÇÃO DO REGIONAL NA CIDADE DE PETROLINA/PE.

D

Foto: equipe de fiscalização

isciplinando a
atuação dos
corretores de
imóveis no lançamento
dos empreendimentos da
Alphaville e Campos do
Conde,na Cidade de
Petrolina/PE., a
fiscalização do regional
esteve presente aos
eventos, sob o comando
dos Diretores Fernando
Carvalho, Nunes
Mergulhão e Mário
Campello, entre os dias
09 e 13 de março

passado.
A ação alcançou o sucesso desejado, assegurando qualidade nos serviços
prestados pelos corretores de imóveis, que intermediaram as transações.
Durante a fiscalização, mais de sessenta profissionais foram autuados,
inclusive por facilitação e exercício ilegal da profissão, já que alguns
corretores se encontram em débito com o regional, o que os impede de exercer
suas atividades profissionais, e imobiliárias sem a necessária inscrição
jurídica.
As denúncias na cidade de Petrolina estão sendo feitas na delegacia através
do telefone (87) 3864 – 5297. Em Recife ligue: (810 3422-2776. Denuncie o
exercício ilegal da profissão. O maior fiscal do Creci é você, corretor de
imóveis!

CORAL DO CRECI-PE
Os Corretores de Imóveis estão convidados a compor o CORAL do nosso
conselho, objetivando a apresentação em solenidades e eventos de nossa
categoria, Inclusive com a provável participação no VIII CONCINNE que será
realizado aqui em Pernambuco, em agosto de 2013. Maiores informações com o
Diretor de Cultura e Esportes, Josy Corrêia através do telefone:(81)34287151.Participe!

ELEIÇÕES 2012 - TRIÊNIO 2013/2015.
O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Pernambuco, tem a grata
satisfação em comunicar aos seus inscritos que a Eleição para o triênio
2013/2015, ocorrerá no próximo dia 20 de abril (sexta-feira), de acordo com o
previsto na Resolução-COFECI n° 1.241/2012.
Procure o CRECI, você poderá usufruir de diversos meios para pagamento parcelado
de anuidades em atraso, inclusive através de seu cartão de crédito VISA ou
MASTERCARD. Após 12/04/2012 até o dia da eleição, os pagamentos apenas
poderão ser à vista. Dúvidas ligar: (81) 3428-7151.
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