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AGAPIANOS HOMENAGEIAM GERALDO JÚLIO
“Informalidade”, esse foi o termo usado
para definir o almoço de
confraternização dos amigos da
Caxangá Ágape, nesta última quartafeira, no Restaurante Spettus. Na
ocasião o candidato a Prefeito do
Recife, Geraldo Júlio (PSB), braço
direito do Governador do Estado
Eduardo Campos, discorreu sobre
seus planos de governo, além de
proferir uma palestra sobre mobilidade
urbana e estatísticas do
desenvolvimento de Pernambuco.
Na mesa de honra estavam presentes,
Foto: Daniel Florêncio, Diretoria Agapiana e Autoridades Políticas.
além do próprio homenageado, os
Anfitriões Kennedy Barreto e Roberto Zaidan, o Presidente do Creci Daniel Florêncio, os
Deputados Estaduais Luciano Siqueira e Silvio Costa Filho, o Deputado Federal Raul
Henry, o Presidente da Assembleia Legislativa Guilherme Uchôa entre outras
autoridades.
Em seu discurso de agradecimento, Geraldo Júlio enfatizou: “O Recife pode sonhar e ter
esperança. Juntos vamos construir uma cidade ainda melhor”, prometeu o prefeiturável.

MINISTÉRIO PÚBLICO E CRECI/PE JUNTOS NA DEFESA DA
SOCIEDADE.
Em audiência realizada na manhã
dessa última quinta-feira, o Promotor
de Justiça, Dr. Maviael Silva,
representando o Ministério Público
de Pernambuco, recebeu o
Presidente do CRECI Daniel
Florêncio, o Conselheiro Federal
Petrus Mendonça, a advogada Dra.
Cecília Correia e o Corretor de
Imóveis e empresário Fred Miranda,
representando o SECOVI, para
discutir ações preventivas e
corretivas de abusos praticados no
mercado imobiliário.
Foto: Daniel Florêncio, Fred Miranda, Cecília Correia, Petrus Mendonça e
Maviael Silva.

Dentre os pontos analisados, a
preocupação com a segurança e a defesa dos interesses do consumidor na hora de
comprar/vender imóveis, o combate à facilitação e ao exercício ilegal da profissão de
corretor de imóveis e a divulgação de empreendimentos sem o registro do memorial de
incorporação no cartório de imóveis merecem destaques.
O presidente do Conselho Daniel Florêncio, esclareceu: “o apoio da Procuradoria de
Justiça ao trabalho realizado pelo Creci em prol da sociedade, vem trazer muitas
vantagens para os corretores de imóveis e imobiliárias de Pernambuco”
Segundo Petrus Mendonça, Conselheiro Federal do Sistema Cofeci-Creci, “não se
admite, na época atual, que pessoas não inscritas no Conselho de Corretores de Imóveis
continuem exercendo a profissão ilegalmente, à margem da legalidade, enfraquecendo a
segurança jurídica dos negócios e pondo em risco os interesses do consumidor
adquirente de imóvel.”
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