MERCADO IMOBILIÁRIO DE PETROLINA RECEBE NOVOS CORRETORES DE
IMÓVEIS.

N

o último dia 14 de março, o Presidente
do CRECI-PE, Francisco Monteiro,
juntamente ao Diretor Secretário,
Newton Franco realizaram a primeira entrega das
credenciais do triênio 2019-2021, aos novos
corretores de imóveis de Petrolina. A Solenidade,
na qual é vivenciada ao final do processo
inscricionário dos profissionais junto ao Órgão,
ocorreu no auditório da Faculdade de
Tecnologia e Ciências - FTC.
Compuseram a mesa diretiva junto aos dirigentes
do Conselho, o representante do prefeito do
município, José Siqueira; o representante da OAB, Durval Lima e o delegado de juazeiro do
CRECI-BA, Paulo Henrique. A ocasião foi marcada também, pela nomeação da Delegada da
Região, Polyana Lopes e dos Sub-Delegados, Josinaldo Torres, Karlos Siqueira, Márcia
Marques, Anderson Farias e Raires Pereira.
O exercício desta profissão estabelecida pela legislação N.6.530/78 e Decreto 81.871/78 é
legível quando o profissional do mercado imobiliário possui o título de Técnico em Transações
Imobiliárias ou de diploma do curso superior em Gestão Imobiliária e um registro emitido pelo
Conselho Regional de Corretores de Imóveis de sua jurisdição.

COFECI REALIZA SEMINÁRIO COM DIRIGENTES DOS REGIONAIS

P

ara dar celeridade aos
procedimentos do
Sistema, compartilhar
informações e aprimorar os
serviços prestados, o Cofeci
reuniu dirigentes dos Regionais,
mais a diretoria-executiva do
Conselho Federal, em um
treinamento na Capital Federal,
entre os dias 26 e 28 deste mês. O
conteúdo ministrado buscou
uniformizar procedimentos e
capacitar de forma equânime
todos que fazem o Sistema COFECI - CRECI acontecer para os públicos interno e externo,
buscando sempre a melhoria, voltada à qualidade no atendimento dos corretores de imóveis,
empresas imobiliárias e da sociedade. Fizeram parte da delegação de Pernambuco, o
Presidente, Francisco Monteiro, o Diretor Tesoureiro, Torquato Lima, o Diretor Secretário,
Newton Franco e o Coordenador da Fiscalização Marcelo Oliveira.
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