Presidente LUIZ GUEDES
CRECI DE PERNAMBUCO PARTICIPA DA FORMALIZAÇÃO DO
CONVÊNIO A CEF PARA VENDA DE IMÓVEIS RETOMADOS EM BRASÍLIA.

O

Conselho Regional de
Corretores de Imóveis de
Pernambuco, através do
presidente Luiz Guedes e do
Conselheiro Carlos Martins,
esteve em Brasília nos dias 22, 23
e 24 deste mês, para participar da
concretização da parceria entre o
COFECI e a Caixa Econômica
Federal , que possibilitará agregar
os profissionais do ramo
imobiliário de todo o país, na
venda de imóveis retomados pela
instituição bancária.
A CEF disponibilizará a comercialização, mas para isso, os Corretores terão que estar
em dia com o Conselho para ativar sua habilitação no credenciamento dos produtos
ofertados.
O Convênio :
Vai permitir que imóveis retomados pela instituição sejam revendidos por Corretores de
todo Brasil. A medida tem objetivo de aumentar a venda direta de imóveis adjudicados,
principalmente no momento em que a inadimplência aumentou 53%.
Com o acordo assinado, os Corretores de Imóveis passarão a intermediar a venda direta
destes imóveis, com um valor de corretagem equivalente a 5%.
Os imóveis disponíveis a comercialização foram retomados pela instituição devido à falta
de pagamento dos compradores. De acordo com a Caixa, ao todo, existem 24.585
imóveis liberados. O banco estima que 11% da carteira disponível em 2017 sejam
adquiridos em venda direta. A expectativa é que o convênio alavanque as vendas e
reduza o nível de estoque de imóveis do banco.

MERCADO IMOBILIÁRIO DE PETROLINA RECEBE NOVOS
CORRETORES DE IMÓVEIS.

O

Mercado Imobiliário de
Petrolina abriu as portas para
novos Corretores de
Imóveis. A solenidade de entrega
das credenciais ocorreu na noite da
última quinta-feira(25/06), no
auditório do Hotel JB, no centro da
cidade.
Os profissionais após o juramento,
receberam das mãos do Presidente
Luiz Guedes, do Tesoureiro Mauro
Andrade e do Delegado Miguel
Bruno suas habilitações, que aliás,
está de cara nova, com formato de
rígido de PVC e inclusão do QR
Code, contendo todas as suas informações.
A ocasião, também foi marcada pela ação do Creci em sua casa, que objetiva alinhar
interesse comum da categoria, orientar, esclarecer dúvidas, trocar ideias e alertar sobre
o papel da fiscalização de forma educativa.
O Evento foi finalizado com a palestra sobre Contrato de Aluguel, promovida por membro
do conselho.
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