PRESIDENTE INTERVENTOR: DANIEL FLORÊNCIO

OUVIDORIA DO CRECI RECEBE ELOGIOS

A

Ouvidoria do CRECI recebe elogios dos corretores
de imóveis, já que se tornou importante canal de
comunicação, aproximando o conselho da
sociedade. As denúncias mais frequentes são pela falta de
ética profissional, estagiários trabalhando sem a presença
do responsável legal e exercício ilegal da profissão
praticado por funcionários de empresas, em sua maioria.
Apenas no início do mês de junho, mais de 150 ligações
foram computadas.
Segundo o Coordenador Eraldo Veríssimo, “a Ouvidoria é
um valioso instrumento de apoio aos corretores de imóveis.
Através dela, a sociedade pode fazer denúncias, dar
Foto: O Coordenador Veríssimo e um dos
sugestões e tirar suas dúvidas. Ter um conselho de classe
colaboradores Carlos Figueiredo.
funcionando, orientando e fiscalizando seus inscritos, valoriza a categoria de corretores de
imóveis e dar maior credibilidade aos bons profissionais”.
O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda à sexta-feira, das 13h às 17h, através do
número: (81) 3422-2776 ou pelo email: ouvidoria@creci-pe.gov.br.
Ressalta-se, inclusive, que para cada denúncia apresentada é aberto Boletim de Ocorrência, com
posterior retorno ao denunciante, podendo ser gerado Termo de Representação. Ligue e tire suas
dúvidas!

FISCALIZAÇÃO FEDERAL EM PERNAMBUCO
s Agentes Federais, em conjunto com a
Fiscalização do CRECI/PE, realizaram uma
verdadeira varredura do Agreste ao Sertão do
nosso Estado, em cinco dias na semana passada. O grupo
formado por 14 fiscais, expoentes na fiscalização em seus
diversos Estados, estava sob o comando de Claudemir
Neves, diretor da Fiscalização Federal, representando o
Sistema Cofeci-Creci.

O

Foto: Nunes Mergulhão, Daniel Florêncio,
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Mais de 1.700 Autos foram lavrados, sendo 54 por
exercício ilegal, 40 notificações; 48 por facilitação do
exercício ilegal da profissão; 147 por estar em débito com
o regional; 22 por infrações diversas e 1.422
constatações.

Segundo o Diretor Nunes Mergulhão, “o esforço não é em vão, pois é perceptível o número de
corretores apoiando nosso trabalho por onde passamos.”
Para o também Diretor da Fiscalização, Fernando Carvalho, “a ação da fiscalização tem
alcançado resultados positivos, já que os corretores vêm sentido maior procura por seus serviços
profissionais.
O Terceiro Diretor Mário Campello, afirma que “uma categoria que se valoriza, apoia e colabora
com sua fiscalização, pois esse trabalho eleva a imagem dos corretores de imóveis, trazendo
bons lucro.” Parabéns aos profissionais que participaram da ação!

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.
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