Determinação, rigor, transparência e ética.
´´ O CRECI em boas mãos´´

Presidente Francisco Monteiro
COMISSÕES DO CRECI INICIAM OS TRABALHOS A TODO VAPOR

E

sta última semana no
CRECI foi marcada por
m u i to t r a ba l h o . O s
corretores de imóveis que são
membros de Comissões e
G r u p o s d e Tr a b a l h o s e
reuniram para trocar ideias e
discutir as ações que serão
realizadas em Pernambuco.
Foto: Presidente, Diretoria e funcionários se reúnem para
Os encontros fazem parte da reestruturação do site.
programação das Convenções Administrativas promovidas pelo Conselho, e
tem como objetivo principal apresentar estimativa do que se pretende realizar
em 2019, a favor da categoria. A equipe do Social, capitaneada por Ana Paula
Paixão, traçou várias campanhas de arrecadação de donativos para creches e
asilos. Já a Conselheira Federal, Edineide Carvalho responsável pelo portal de
benefícios e outras coordenadorias, explanou ao proprietário da empresa que
gerencia o site da Autarquia, para alguns funcionários, para o Dir. Secretário,
Newton Franco e para o Presidente deste Orgão, Francisco Monteiro todos os
procedimentos legais e layouts modernos que deverão conter na
reformulação do mesmo. O Coordenador Pedagógico, Jamesson Gomes
relatou que está organizando uma comissão que atenderá não apenas a
Região Metropolitana, e sim todo Estado, com foco em Caruaru e Petrolina,
sugerindo designar pessoas para representar a Coordenação na região,
quando necessário. Os nominados a acompanhar às atividades da
Comunicação e Marketing, Fábio Breta e Charles Melo também deram suas
contribuições para melhoria do setor. Nos próximos dias, a medida que as
portarias forem sendo expedidas, novos grupos iniciarão suas agendas de
atuação, sendo registradas aqui, no site e nas redes sociais.

Foto: Comissão Pedagógica

Foto: Comissão Social

´´(...) os Conselhos e Ordens se organizaram porque a sociedade
necessita de um órgão que a defenda, impedindo o mau exercício
profissional, não só dos leigos inabilitados como dos habilitados
sem ética. Tanto uns como os outros lesam a sociedade. Compete
aos Conselhos evitar esta lesão." Fonte: Manual de Procedimentos Sistema Cofeci
Creci
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