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PRESIDENTE : DANIEL FLORÊNCIO

CRECI VAI AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DO TRABALHO

O

Conselho Regional de Corretores de Imóveis,
representado pelo seu Presidente Daniel
Florêncio e pela Advogada Cecília Vilar, se
reuniu em audiência com a Promotoria do Ministério
Público da União para discutir ações preventivas, na
tarde desta última terça – feira (26/02) .
Dentre os pontos analisados, o desvio de função nas
imobiliárias e construtoras, sendo exercidos por
terceiros, o contrato de exclusividade na hora de
comprar/vender imóveis e o combate à facilitação e ao
exercício ilegal da profissão de Corretor de Imóveis
mereceram destaques.
Foto: a Advogada Cecília e o Presidente Daniel Florêncio no MPU

CRECI APOIA FIM DA COBRANÇA DAS TAXAS DE MARINHA

C

om o objetivo de extinguir o Instituto de
Terrenos de Marinha e Laudêmio, transmitindo
a propriedade dos imóveis aforados aos seus
foreiros ou ocupantes, o Conselho Regional de
Corretores de Imóveis lançou na última sexta-feira
(22/02), o abaixo assinado em apoio ao exposto. A
campanha pretende arrecadar mais de um milhão de
assinaturas de forma digital ou convencional até o final
de 2013.

Foto: lançamento da campanha contra a Taxa de Marinha

Atualmente, no litoral brasileiro existe a arcaica
cobrança de taxas de marinha em áreas nitidamente
dispensáveis à segurança nacional, ignorando o Art. 91
da Constituição Federal e contrariando o Art. 170 do
mesmo diploma legal.

CRECI REALIZA COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA
MULHER CORRETORA.

E

stá marcada para o próximo dia 08/03, às 20h, no Clube da Aeronáutica, em Boa viagem, Recife-PE, um
Jantar Especial, estilo Anos 60, para comemorarmos o dia Internacional da Mulher Corretora de
Imóveis. A mesa para quatro pessoas custa R$ 80,00 e a senha individual custa R$ 20,00 e dar direito a
rodízio de Crepes, Salgados e Refrigerantes. A noite serrá marcada pela primeira apresentação do Coral
Colibri, sob a regência do Maestro Josias Gouveia e pela presença da Banda “Como Antigamente”, que cantará
sucessos dos anos 70, 80, 90, além das músicas mais tocadas no momento e sorteios de brindes. A Corretora
que estiver interessada em participar desta deliciosa noite poderá levar seu acompanhante. As adesões estão
sendo vendidas com a Diretora de Eventos Marluce Albuquerque, através do telefone: (81) 3428-7151.
Participe! Esta festa é sua!

CURSO DE AVALIAÇÃO E PERÍCIAS IMOBILIÁRIAS NO RECIFE

E

Foto: Frederico Mendonça

ntre os dias 18 e 21 de março, o renomado
Corretor de Imóveis, Perito Avaliador, Advogado
e Escritor, Frederico Mendonça ministrará
mais uma edição do curso Avaliação de Imóveis e
Perícias Imobiliárias no Recife. A capacitação ocorrerá
no Marante Plaza Hotel, na Av. Boa Viagem, das 18h às
22h. Após o curso, os participantes estarão habilitados a
se inscrever no Cadastro Nacional de Avaliadores de
Imóveis (CNAI), cuja organização e manutenção estão a
cargo do Conselho Federal de Corretores de Imóveis
(COFECI). As informações e fichas de inscrições
poderão ser feitas pelo telefone 81.3082.8282 c/ Jeanne,
Mel (9685-8177), Marilene (9409-2238) ou Valéria
(9560-9607). Participe! Últimas Vagas!
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