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GEAF CHEGA A PERNAMBUCO

N

ão é a toa que
o G r u p o
Especial de
Agentes Fiscais se
destaca por onde
passa. Parte da
equipe comandada
pelo competente
Diretor Nacional de
Fiscalização do
Conselho Federal de
Corretores de Imóveis
(COFECI), Claudemir
Neves chegou ao Recife na manhã da última segunda-feira ( 01/10), sacodindo
o Mercado Imobiliário. Mais 930 autuações, entre Autos de Infração e
Constatação, Facilitação, Débitos, Não Inscritos, entre outros foram
contabilizados em 05 dias de ação.
"Este trabalho composto pelos representantes GEAF Dimas Barros (AL),
Pedro Tenório (AL), Cintia Barros (SE) e Adriel Lopes (RN) , juntamente com
Bruno Figueiredo, Geovane Rodrigues, Jorge Filho, Leonardo Almeida, Luiz
Carlos Braz e Wladimir Maia, funcionários do Creci PE tem por objetivo
combater o contraventor. O grupo também é focado nas irregularidades dos
corretores de imóveis. A intenção não é suspender inscrições, e sim regularizar
a situação dos profissionais inadimplentes ou irregulares para que todos
possam dar continuidade as suas atribuições normalmente. Nosso trabalho
além de dar o suporte na fiscalização local, foca bastante na produtividade
diária, e é bastante dinâmica", Esclareceu Claudemir na reunião de boasvindas.
Para Marcelo Oliveira, Coordenador do setor no Estado de Pernambuco:
"Coibir a ação de contraventores traz mais credibilidade para os bons
profissionais e consequentemente mais segurança para os cidadãos que
buscam comprar, vender ou alugar um imóvel’’.
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P

rofissionais do Mercado
Imobiliário habilitados
para comercializar os
Imóveis Ajudicados da Caixa
Econômica Federal estiveram
reunidos na última quarta-feira
(03/10), na sede do Conselho
do Creci PE, para assistir
treinamento On-line, através
do TV Creci SP, com o
Coordenador do Convênio em
São Paulo, Gilberto Yogui. A
transmissão também foi realizada nos estados do Rio Grande do Norte e
Belém do Pará. Segundo Carlos Martins, o responsável em Pernambuco, os
Corretores de Imóveis pedem muito uma padronização dos procedimentos
para todo o Brasil. Assuntos como Emitir Nota Fiscal de Serviço, como receber
os Honorários pagos pela CEF, Vendas On-line e como habilitar vendas direta,
foram discutidos.
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