ATRAVÉS DO PROJETO “ CRECIFAZ “ DIRETORES E COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO
REALIZARAM TREINAMENTO COM OS CORRETORES DE IMÓVEIS DE CARUARU E DO
RECIFE.

C

om o objetivo de 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
re g u l a m e nta d a e a i m p o r tâ n c i a d a
capacitação continuada, o Conselho
Regional de Corretores de Imóveis de

Fonte: Projeto CRECIFAZ realizando treinamento em
Caruaru.

Pernambuco criou o projeto “CRECIFAZ”.
Atendendo a um pedido da Construtora Muttcnica e da Imobiliária Urbana, o projeto ja foi
realizado no município de Caruaru pelos diretores de fiscalização Fernando Carvalho, Sérgio
Galindo, Domingos Leite e pelo Coordenador Marcelo Oliveira, no último sábado (13/07) e, na
última quarta-feira 17/07, no auditório da sede, com a presença do Presidente Francisco
Monteiro, e do Diretor Secretário Newton Franco, onde foi realizado treinamento com os
profissionais corretores da Imobiliária Eduardo Feitosa e de seu diretor, sendo a primeira
empresa contemplada com o programa.
Marcelo Oliveira fez uma explanação sobre a parte disciplinar do Conselho, legislação, decretos e
resoluções inerentes à profissão. O Coordenador, também apresentou dicas de grande
relevância para a atividade no dia a dia e chamou a atenção de todos sobre a importância de
contribuir com o setor Fiscalizador
denunciando os contraventores. Em
relação aos estágios, explicou como os
estudantes devem agir para que não
corram o risco de contrariarem os
dispositivos legais.
Já Francisco Monteiro orientou: “o
Fonte: Projeto CRECIFAZ realizando treinamento no Recife.

CRECI é um órgão com personalidade

jurídica de direito público com independência financeira e administrativa, cujas funções são de
fiscalizar e disciplinar a profissão. Entretanto, embora não tenha essa obrigação pedagógica, o
Conselho tem feito nos últimos meses, através do projeto EDUCA CRECI, bastantes palestras
para que os corretores fiquem antenados às novidades do segmento”. Ele Disse ainda que para
haver uma fiscalização continuada contra o exercício ilegal da profissão, todos tem que fazer sua
parte sendo um fiscal e denunciando os que atuam ilegalmente. “Já criamos o PROJETO EDUCA
CRECI, O CLUBE DO COLIBRI de benefícios, e agora o CRECIFAZ, numa demonstração de que a
nova gestão veio com a missão de fazer o melhor para proporcionar mais qualificação e
benefícios para a classe. São apenas 138 dias úteis de gestão e as mudanças já são bastante
visíveis e isso é só o começo”, finalizou.
O Encontro ocorrerá toda última quarta feira de cada mês, das 14h às 16h, nas dependências do
CRECI-PE, e serão destinados a diretores, corretores, gerentes de imobiliárias e construtoras.
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