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FISCALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO É DESTAQUE NO GEAF

N

o ultimo mês de julho e início
de agosto, Os Agentes Fiscais
Marcelo Oliveira e Rosa

Gantóis, devido ao alto índice de
produtividade, na Regional de
Pernambuco, integraram ao Grupo
Especial de Agentes de Fiscalização
Federal do Cofeci, em ação nos Estados de
Sergipe e Ceará respectivamente.
Foto: Marcelo Oliveira e a Equipe Geaf em Sergipe

A equipe realizou uma ostensiva operação,
visitando empresas, escritórios
imobiliários, lançamentos e stands de
vendas, sob o comando de Claudemir
Neves, diretor do GEAF. Com parceria dos
A.F’s dos CRECI’S de Aracaju e Fortaleza,
lavraram, durante o período que estiveram
presentes nestas regiões do Nordeste,
centenas de Autos Constatação,
Notificações e Autos de Infração por

Foto: Rosa Gantóis e a equipe GEAF no Ceará

débito, exercício ilegal da profissão e facilitação ao exercício ilegal da profissão.
‘‘Esta iniciativa, além de valorizar o trabalho dos Agentes, contribui com o novo espírito de
competitividade que buscamos, objetivando o aumento da produtividade que todos almejamos,
em todo o Brasil’’, afirmou Claudemir Neves.

DESTAQUE PARA MARCELO OLIVEIRA

Durante os dias que passou em Aracaju( 28/07 a 01/08), o Agente Fiscal Marcelo
Oliveira se destacou pelo seu brilhante profissionalismo e dedicação, obtendo a
primeira colocação no Ranking, com 182 pontos em sua atuação pelo GEAF. Em
sintonia com Rosa Gantóis, com viagem marcada para Paraíba, vêm ajudando no
combate aos contraventores!

CORRETOR DE IMÓVEIS INCLUSO NO SIMPLES NACIONAL

A

presidente Dilma
R o u s s e f f
sancionou na

última quinta (7),

a lei

complementar N. 147/2014
que estabelece o Simples
Nacional,

incluindo a

Profissão de Corretores de
Foto: Integrantes do Sistema Cofeci-Creci no Palácio do Planalto
- Simples Nacional

Imóveis .

Conhecido como Supersimples – sistema de tributação diferenciado, unifica oito impostos em um
único boleto, e reduz a carga tributária.
Essa é mais uma vitória do Sistema Cofeci-Creci em favor de toda a categoria, com aprovação
maciça no Congresso e no Senado Federal.
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