
Prorrogar o prazo de pagamento da anuidade 2020, sem

incidência de juros, multa e correção monetária, para o dia

25 DE AGOSTO DE 2020. 

Permite o parcelamento da anuidade de 2020 em até 6 (seis)

prestações mensais, sendo a primeira delas na data de

assinatura do acordo, desde que requerido entre a data de

publicação da Resolução e o dia 25 DE AGOSTO de 2020.

Neste caso, se for em boleto, haverá incidência de juros

compensatórios de 1% ao mês, a partir da 2ª parcela. Já no

parcelamento em cartão de crédito, dispensa-se a incidência

dos referidos juros, aplicando-se apenas a taxa do próprio

cartão.

A Diretoria do COFECI decidiu, em reunião realizada em 17/06:
 

 

Com relação a parcelamentos:⠀⠀⠀⠀
 

 

Acesse resolução completa pelo link:

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-1.436-de-17-

de-junho-de-2020-262751684⠀⠀⠀⠀

O Presidente Francisco Monteiro deu posse aos
novos diretores da pasta pedagógica do CRECI-PE,
são eles: Sandro Alves, conselheiro e segundo
secretário; e Eduardo Carvalheira, corretor de
imóveis e empresário, ambos com mandato até
dezembro/2021.
 

A nova diretoria foi constituída em face da renúncia
do coordenador Jamesson Gomes em razão de novos
projetos pessoais que não lhe permitem conciliar
com a agenda da coordenação do EDUCACRECI. No
entanto, ele permanecerá como conselheiro efetivo
e, assim, continuará colaborando com o CRECI/PE.
 

Para o presidente, todo o desenvolvimento do setor
pedagógico teve a participação ativa de Jamesson, e o
CRECI-PE, nesta oportunidade, aproveita para
agradecê-lo pelos bons serviços prestados.
⠀

Na ocasião, o presidente desejou sucesso aos novos
diretores e disse que está à disposição para colaborar
e dar apoio no que for preciso para continuar
fazendo o melhor para a instituição e a valorosa
classe dos corretores e corretoras de imóveis.
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15 Conselhos Regionais (CRECIs), com
o apoio do COFECI, uniram-se para
promover um evento único e de
qualidade para todos os corretores de
imóveis do Brasil. Serão três
palestrantes: João Teodoro da Silva,
Bruno Lessa e Fabrício Medeiros. 
 

Presidente: Francisco Monteiro

PRIMEIRO  ENCONTRO  ON  LINE  CRECIs  BRASIL 
Inscreva-se e participe! 😉
Data: 29/06/2020  /  Horário: 09h30
Link para Inscrição:
https://bit.ly/encontrocreci
Fique atento aos e-mails para saber
como participar do sorteio de 04
mentorias do Fabricio Medeiros

Eduardo Carvalheira, Jamesson Gomes,  Francisco Monteiro e Sandro Alves
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