Serviço Público Federal

PRESIDENTE INTERVENTOR: DANIEL FLORÊNCIO

FISCALIZAÇÃO DO CRECI ESTEVE PRESENTE NO 2° SALÃO
IMOBILIÁRIO EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE.

O

Conselho Regional de
Corretores de Imóveis
preocupado com os
frequentes abusos praticados no
Mercado Imobiliário de
Pernambuco esteve presente no
2° Salão Imobiliário de Santa Cruz,
para conferir de perto a atuação
dos profissionais, no último dia 25.
Além dos Diretores Fiscalizadores,
Fernando Carvalho e Mário
Campello e do Coordenador
Foto: Diretoria do Creci
Wladimir Maia participaram da
abertura do Salão Imobiliário o Presidente Daniel Florêncio, a Presidente da Associação
dos Corretores de Imóveis(ASCORI), Edineide Carvalho, a Diretora de Comunicação,
Socorro Vilar e Thiago Feitosa, Delegado do Creci da Região.
O evento foi aberto ao público que pode presenciar as inúmeras possibilidades de
realizar o sonho da casa própria. O Salão foi realizado pela CDL Santa Cruz do
Capibaribe, através da Câmara Setorial de Corretores de Imóveis.
De acordo com o Coordenador da Câmara Setorial, Flávio Dunda, foram ofertados
imóveis com valores iniciais de R$ 70 mil , além de outros produtos com valores mais
elevados, que atenderam a demanda de todos os tipos de clientes.
Segundo a Fiscalização do Conselho, que esteve presente durante todo o dia 25
(abertura), apenas uma autuação por exercício ilegal da profissão foi constatada, o que
eleva a classe no município.
Parabéns a Santa Cruz do Capibaribe que conseguiu atingir grande público de visitantes,
ofertar mais de 400 casas dentro do Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo
Federal e trabalhar dentro das regularidades exigida pelo Creci.

RECADASTRAMENTO DE CORRETORES

S

e você, Corretor de Imóveis, gostaria de receber seu BOLETO por e-mail
ou com mais agilidade em sua residência, entre no nosso site: www.crecipe.gov.br ou procure nossa Sede ou mesmo qualquer Delegacia do Creci
mais próxima de sua região, para fazer seu recadastramento ou atualizar seus
dados.
Caso você tenha mudado seu endereço residencial é importante que atualize
seu cadastro para não configurar Infração Disciplinar prevista no Art. N° 36 da
Resolução Cofeci N°315/91 que fixa parâmetros para determinação de pena
pecuniária aplicável às pessoas físicas e jurídicas que sejam autuadas e
respondam processos disciplinares. Recadastre seus dados e traga mais
benefícios pra você!
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