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MERCADO IMOBILIÁRIO RECEBE 400 CORRETORES DE
IMÓVEIS EM GRANDE ESTILO.

E

m todo o Brasil, somente o corretor de imóveis é autorizado a intermediar transações
imobiliárias, como estabelece a legislação que regulamentou a profissão (Lei 6.530/78 e
Decreto 81.871/78). Mas não é apenas a determinação legal que faz este profissional ser
essencial na hora em que você quer comprar, vender ou alugar um imóvel. Para ser um corretor, é
preciso estudar, ter formação específica e um registro emitido pelo Creci.
Dessa vez, Recife foi agraciada com mais 400 profissionais, que agitou o mercado imobiliário, em
tarde solene.
O evento ocorreu no último dia 10/06, no auditório do Centro de Formação de Educadores
Professor Paulo Freire, na Madalena.
Estiveram presentes na cerimônia o Vice Presidente do Sindimóveis Lourenço Novais, lideranças
do setor imobiliário, a diretoria do Conselho, autoridades e convidados, que na ocasião,
assistiram GRATUITAMENTE, vídeos institucionais, a vídeo aula sobre Contrato de
Corretagem, gravada pelo Presidente Petrus Mendonça e a palestra muito elogiada, Lucrando com
Avaliação de Imóveis e Perícias, ministrada pelo Escritor, Professor e Corregedor da Entidade
Frederico Mendonça, que explanou sobre os procedimentos avaliatórios, métodos mais utilizados(
involutivo e comparativo), como anda o mercado de trabalho, entre outros pontos.
Para a Coordenadora da Entidade Sandra Meira‘‘ a ideia de inserir palestras nos eventos do
conselho, contribui para o aperfeiçoamento da categoria’’.
Marilene Nascimento, também Coordenadora do órgão, salientou : ‘‘a satisfação dos formandos
era visível em seus semblantes’’, disse muito entusiasmada com o que viu.
Além de capacitação quem participou pôde concorre a prêmios como livros, Smartphone e Tablet,
doados pelo Palestrante e pelas imobiliárias Gedeão e Machados, respectivamente.
As próximas cerimônias de habilitação serão em Petrolina e Caruraru, onde mais 120 Consultores
Imobiliários entrarão no mercado.
Parabéns aos novos profissionais e às Comissões de Eventos e Social e pela dedicação e maestria
na organização e sucesso da solenidade .
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- A intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, novos ou usados, só pode ser
realizada por corretor de imóveis, através de contrato de Corretagem por escrito, respeitada através
da Tabela de Honorários Profissionais( Lei N° 6.530/78 - Decreto N° 81.871/78).
- Com objetivo de resguardar à sociedade e garantir melhorias em prol da categoria, o Creci
iniciará ainda este mês, com o apoio do MPE, do PROCON, da PCR e da POLÍCIA CIVIL a
FORÇA-TAREFA no Grande Recife, pioneira em todo o Brasil.
Nesta ação estão sendo 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 Habite-se, registrados no Cartório de Imóveis, entre outras irregularidades.
- Votos de Aplausos ao Corretor e Delegado do Sindimóveis Leôncio Katter, pela Medalha
recebida no último dia 09 de junho, no Parque Dona Lindu, por Mérito, em reconhecimento aos
serviços prestados à Polícia Militar de Pernambuco.
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