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CRECI AUMENTA FROTA DE VEÍCULOS

C

om o apoio do Cofeci, o Conselho de Pernambuco aumentou na última terçafeira( 20/05), sua frota de veículos, com a chegada de novos carros, a fim de
otimizar o trabalho dos Agentes Fiscais, que vem intensificando suas atividades
fiscalizadoras em todo o Estado.
Agora os Corretores de Imóveis pernambucanos contam com o auxílio de 08
automóveis, que refletirá na proteção à sociedade frente aos maus profissionais e
pseudoprofissionais.
Além desta aquisição, a Autarquia convocou recentemente para o setor mais dois
funcionários, aprovados em concurso, Bruno Figueiredo e Jorge Morais, compondo a
equipe formada por Wladimir Maia, Erick Frederick, Marcelo Natanael, Rosa Gantois,
Leonardo Almeida, Luiz Otávio, Geovane Rodrigues, Luiz Carlos Braz e Pelos
Diretores Nunes Mergulhão e Fernando Carvalho.
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CRECI, MPE, PROCON, PCR E POLÍCIA CIVIL JUNTOS EM
DEFESA DA SOCIEDADE E DOS CORRETORES DE IMÓVEIS
Com objetivo de resguardar à sociedade e garantir melhorias em prol da categoria, a
partir de junho, o Creci com o apoio do MPE, do PROCON, da PCR e da POLÍCIA
CIVIL iniciará uma FORÇA-TAREFA no Grande Recife, pioneira em todo o Brasil.
Nesta ação serão verificados nos plantões de lançamentos a presença do Corretor de
Imóveis intermediando Transações de Compra e Venda, os Contratos de Corretagem, o
Memorial de Incorporação e, ou Habite-se, registrados no RGI, entre outras
irregularidades.

DENUNCIE
Através da Ouvidoria, ou mesmo pelo E-mail da fiscalização (creci.pe@gmail.com), os
Corretores de Imóveis e a população em geral poderão denunciar empreendimentos que
estejam trabalhando de forma ilegítima. O maior fiscal é você!

CRECI ESTEVE PRESENTE NO FEIRÃO DA CAIXA
Na última semana(16 a 19) ocorreu no pavilhão do Centro de Convenções em Olinda, o
Feirão da Caixa Econômica Federal, que contou com milhares de ofertas de imóveis,
entre novos e usados, por meio do programa MINHA CASA MINHA VIDA. O Creci se
fez presente durante os quatro dias do evento, através da de sua Fiscalização e do
STAND institucional, com a presença do Presidente, Diretores, Conselheiros e
Funcionários, orientando sobre a importância da regularização na Entidade, com o
intuito de evitar futuras facilitações e o exercício ilegal da profissão. Quem visitou
nossa estrutura, além de informações acerca da corretagem, pôde retirar um exemplar
da legislação gratuitamente.

CRECI INFORMA

Fporique

DENTR
O

Na última Sessão Plenária, realizada no último mês de abril foi aprovada em plenário a
criação da 4ª CRÍTICA do CRECI-PE, onde nas tardes de todas as últimas quartasfeiras de cada mês, no horário das 15 às 16 horas, no Auditório desta Autarquia, os
Corretores de Imóveis poderão apresentar sugestões, críticas, tiras dúvidas e solicitar
esclarecimentos sobre o mercado imobiliário, sobre a profissão do corretor de imóveis
de todo o Estado e o trabalho realizado pelo Conselho. A primeira será dia 28/05.
Esperamos você!Participe!
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