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MERCADO IMOBILIÁRIO SE UNE AO DISQUE DENÚNCIA, MPPE E
POLÍCIA CIVIL CONTRA CONTRAVENTORES.

S

e ainda existem contraventores
em Pernambuco, seus dias
estão contados. O Creci, em
parceria com as Entidades
Sindimóveis, Secovi, Portal
Imobiliário e Rede Imóveis, e com o
apoio da Polícia Civil e do Ministério
Público Estadual firmaram um
convênio com o Disque Denúncia,
assinado na última quarta(27/08), em
sessão solene, na sede da autarquia.
A ocasião anfitriada pelo Presidente
Petrus Mendonça e pelo Corregedor
Frederico Mendonça contou com
Foto: assinatura do convênio com o Disque denúncia
presenças ilustres de Autoridades e
Empresários do setor como Dr. Maviael Souza(MPPE), Joselito Kelner (PCPE), Roberto
Wanderlei(PCPE), Carmela Galindo( Disque D), Paulo Santos, Elísio Cruz, Lourenço Novaes,
André Rocha, além de Diretores e Conselheiros e dos Corretores de Imóveis que lotaram o
auditório do Conselho.
A manhã foi muito especial para categoria,que nesta data comemorou o seu dia. Mas este não foi só
o único motivo da comemoração. O contrato assinado deu um início a uma mega campanha, que
promete movimentar todo o mercado imobiliário e toda sociedade Pernambucana, chamada Riscos na Internet : como negociar seu imóvel com segurança .
A ação pioneira no Brasil visa orientar a população sobre como se deve negociar com maior
segurança através das mídias sociais, na hora de realizar a compra, venda, permuta e locação de
bens imóveis.
Exemplos como, mercadoria já paga, não é entregue pela empresa virtual, ofertas muito
vantajosas, imóvel possui matrícula ou habite-se no cartório de imóveis? ,exigir o contrato de
corretagem e a carteira profissional do corretor e pedir referências de outros negócios realizados
através da internet, foram fundamentadas com o amparo do Código de Ética Profissional, da Lei
N.6.530/78 e do o Decreto nº 81.871/78, em uma cartilha virtual, disponível gratuitamente aos
cidadãos interessados.
Além deste livreto o site tanto do Creci
(www.creci-pe.gov.br), quanto do Disque
( w w w. d i s q u e d e n u n c i a p e . c o m . b r )
disponibilizaram um espaço aos denunciantes,
e downloads do material para impressão. E
também, quem desejar poderá entrar em
contato com a Regional para registrar queixas,
através do (81)3428-7151 ou telefonar para o
serviço de denúncias através do (81)3421-9595,
na Região Metropolitana do Recife e Zona da
Mata Norte, ou (81) 3719-4545, no interior do
Estado, que permite o envio de fotos e vídeos. O Foto: cartilha da campanha
serviço funciona durante 24h, todos os dias da
semana. O anonimato é garantido.

DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS COMEMORADO EM GRANDE ESTILO

E

m Pernambuco e no resto do Brasil, o dia do
corretor de imóveis sempre é comemorado
em grande estilo, mas este ano em especial,
os profissionais pernambucanos tiveram um dia
muito especial.
Pela manhã, na sede do Conselho um grande
movimento democrático ocorreu com a assinatura
do contrato e com lançamento da campanha em
prol da categoria e proteção à sociedade, e a noite
as comemorações não encerraram.
Evidenciando a união entre as Entidades e o bom
Foto: entrega do Troféu Colibri
momento em que vive os profissionais deste
segmento, o Creci, o Sindimóveis e o Secovi, em parceria ao Caxangá Ágape reuniram mais de 400
pessoas no restaurante Boi e Brasa, no Pina.
A ocasião comandada pelo Presidente do Àgape Braga Sá contou com a saudação aos presentes
feita pelo Corregedor e Conselheiro Federal do Cofeci Frederico Mendonça, com a entrega do
Troféu Colibri aos Corretores Ayrton Cardoso, José Carlos Miranda, João Morais e Aguinaldo
Aprígio - Di, pelo reconhecimento aos serviços prestados em prol da classe, com homenagens
feitas aos Presidentes Petrus Mendonça e Paulo Santos, e com sorteio de brindes doados pelas
imobiliárias parceiras.
Além das centenas de convidados estiveram presentes, o Chefe da Polícia Civil Oswaldo Moraes,
o Diretor da FCAP Prof. Marcos Meira, a Superintendente do Disque Denúncia Carmela Galindo,
entre outros.
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