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200 NOVOS CORRETORES DE IMÓVEIS.
Conselho Regional de Corretores de
Imóveis de Pernambuco realizou, na
última terça-feira (03/07), a solenidade
de entrega de carteiras aos novos corretores
de imóveis, no auditório do Banco do Brasil.
Presentes ao evento estavam Daniel
Florêncio, presidente do Creci, o Conselheiro
Federal Petrus Mendonça, Edinaldo Santos,
Gerente Geral da Agência Barão de Souza
Leão, o Superintendente do Banco do Brasil,
Dario Giovanella, parte da Diretoria do
Conselho e a população local.

O

Na ocasião, o Conselheiro Federal Petrus
Mendonça discorreu sobre a importância da
profissão de corretor de imóveis no competitivo mercado imobiliário pernambucano. Em seguida,
foi proferida palestra sobre Crédito Imobiliário e Previdência Privada, ministrada por funcionários
do Banco.
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Segundo Daniel Florêncio, “Somente no primeiro semestre de 2012, o CRECI recebeu mais de 500
novos inscritos, ressaltando que boa parte são de mulheres e de profissionais com curso superior
completo, em decorrência do bom momento que atravessa o mercado imobiliário.” Parabéns as
Coordenadoras Marluce Albuquerque e Edineide Carvalho pelo excelente evento!

CRECI APRESENTA AO SECOVI NOVA RESOLUÇÃO-COFECI

N

a última quinta-feira, o CRECI/PE
apresentou ao SECOVI ( Sindicato de
Habitação) nova Resolução-Cofeci nº
1.256/12, em vigor desde o último dia 02/julho,
onde torna obrigatório para todo corretor de
imóveis (pessoa física ou jurídica), o
arquivamento nos Conselhos Regionais, antes
da data de início das operações de venda ou
de cadastramento de interessados, o Contrato
de Prestação de Serviços para venda de
imóveis novos, integrantes de lançamento
imobiliários, como dos respectivos Atos
Constitutivos da Incorporação, com o objetivo
de oferecer maior segurança técnico-jurídica à
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sociedade na aquisição desses bens.
Prestigiando a apresentação, compareceram o presidente do Secovi Luciano Novais, o vicepresidente Elísio Cruz, o presidente do Creci Daniel Florêncio, o Conselheiro Federal Petrus
Mendonça, o vice-presidente do Sindimóveis/PE e presidente da Rede Imóveis/PE Marcelo
Wanderley e boa parte da diretoria do Secovi.

FISCALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO É A MELHOR DO BRASIL NO MÊS
DE MAIO.

N

o mês de Maio/12 a Fiscalização do Creci de Pernambuco alcançou a melhor posição no
ranking federal, e a segunda melhor no mês de Abril/12, destacando-se nacionalmente com
24.55 pontos, com o percentual de mais de 200% acima da meta desejada.
O brilhante resultado é fruto do incansável trabalho realizado, inclusive no combate à facilitação e ao
exercício ilegal da profissão, que tem abrangido todo o Estado de Pernambuco, notadamente as
regiões do litoral, Zona da Mata, Agreste e Sertão, algumas nunca antes fiscalizada.
Novamente, quebrando paradigmas, o Conselho de Pernambuco passa a ser referência nacional
com três diretores à frente do Setor de Fiscalização, trabalhando em sintonia. A equipe formada pelo
Wladimir Maia (Coordenador) e todos os demais agentes, e pelos Conselheiros/Diretores, Nunes
Mergulhão, Fernando Carvalho e Mário Campello merece nossos melhores reconhecimentos.
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