PRESIDENTE FRANCISCO MONTEIRO APRESENTA PROJETOS NO SECOVI

A

s novidades da nova gestão neste primeiro semestre foram
apresentadas durante a reunião-almoço do SECOVI-PE ocorrida na
última quinta-feira (08/08), pelo presidente desta Autarquia ,
Francisco Monteiro. Dentre elas, destacou o projeto ‘‘CRECI FAZ ’’ , que
consiste em fazer treinamentos para diretores, gerentes e corretores de
imobiliárias sobre a legislação do setor. ‘‘ Ensinando as regras podemos evitar
futuras infrações, justificou ele’’. Sobre as ações de fiscalização, o presidente
explicou o novo sistema dos agentes trabalharem em duplas que abrange
construtoras,
imobiliárias e
condomínios. ‘‘ Está
dando certo porque
temos um bom
controle. Isso tem dado
uma amplitude bem
grande do que é o
C R EC I ’ ’, e n fa t i zo u .
sobre as parcerias com
o SECOVI-PE, ouviu do
Presidente da casa, Márcio Gomes, que no que for possível o sindicato de
habitação prestigiará o conselho. Monteiro acompanhou o almoço
acompanhado pelo Coordenador dos Fiscais, Marcelo Oliveira, pelos
Diretores Newton Franco, Augusto Nascimento, Felipe Pessoa, Fernando
Carvalho e pela Assessora Jurídica, Marcella Rebouças.
PROJETO CRECIFAZ VISITA GRAVATÁ

o

Projeto CRECIFAZ esteve em
Gravata promovendo
treinamento para corretores, na
última sexta-feira (02/08). Esta ação
será realizada na sede do Conselho
toda última quarta-feira do mês, das
14h às 16h, com diretores, gerentes e
corretores de imobiliárias. A primeira
turma foi com grupo de Eduardo
Feitosa, e a segunda, agora em
agosto, será a vez da Jairo Rocha, o
que não impede de outras Imobiliárias
comparecerem, bastando para isso, devido ao número de lugares no auditório,
agendar com Marcelo Oliveira, coordenador da fiscalização.
SOBRE O PROJETO
Tem por objetivo esclarecer dúvidas relacionadas ao funcionamento da
autarquia, ao trabalho da fiscalização exercido pela entidade, a legislação que
rege a classe, a ética profissional, como esta profissão foi regulamentada e a
importância da capacitação continuada.
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