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FISCALIZAÇÃO FEDERAL EM PERNAMBUCO

A

gentes Federais integrantes do Grupo Especial da Fiscalização Federal – GEAF,
representando o Sistema Cofeci-Creci, estiveram em Pernambuco durante toda
essa semana, combatendo a facilitação e o exercício ilegal da profissão, nas
Regiões Metropolitana e Agreste do nosso Estado.

Sob o comando de Claudemir Neves, Diretor Nacional de Fiscalização, e com apoio do
CRECI/AL, através do presidente Vilmar Pinto, os Agentes Federais visitaram
imobiliárias e Stands de Venda de imóveis novos.
Dezenas de Autos de Infração foram lavrados e Plantões irregulares fechados. As
infrações mais comuns foram contra o exercício ilegal da profissão sem a necessária
inscrição no Conselho; intermediação imobiliária sem autorização por escrito do
proprietário do imóvel; débitos nas anuidades de anos anteriores; imobiliárias sem
inscrição jurídica e estagiários intermediando transações imobiliárias sem a presença
do corretor responsável.
Segundo o Coordenador de Fiscalização do CRECI/PE, Wladimir Maia os Agentes
Federais, provavelmente, visitarão Pernambuco mais duas vezes esse ano, apoiando a
fiscalização regional, embora ajam com independência. “Através da Fiscalização
Federal, o número de Autuações foi quatro vezes maior do que a média mensal”, afirmou
o Coordenador.

Foto: Equipe GEAF

CRECI INFORMA:

O

s Corretores de Imóveis que parcelaram seus débitos para votar, precisam
honrar o acordo para não se tornarem inadimplentes. O CRECI-PE estará
promovendo nos próximos dias, campanha publicitária de valorização da
categoria e de defesa dos honorários mínimos de 5% e do contrato de intermediação por
escrito com cláusula de exclusividade.

ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS NO BRASIL É TEMA DE PALESTRA
NO MÉXICO.

N

o próximo dia 15, Frederico Mendonça, nosso Diretor
Pedagógico, proferirá palestra no México sobre “Administração
de Imóveis no Brasil”, a convite da Associação Mexicana de
Profissionais Imobiliários – AMPI e do Instituto de Administradores de
Imóveis – IAI. Esse evento faz parte do Convênio firmado entre essas
Instituições mexicanas e o COFECI objetivando promover o mercado
brasileiro internacionalmente, criando novas oportunidades para os
nossos profissionais.
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Boa sorte, Dr. Frederico! O CRECI-PE apoia mais esse trabalho que
contribui para engrandecer e dignificar a imagem profissional do
Corretor de Imóveis.
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