NÚMERO 06

JULHO 2020

JORNAL DO COLIBRI
Edição Mensal

FISCALIZAÇÃO INTENSA DO CRECI-PE MARCA O MÊS DE JULHO
A fiscalização do Conselho Regional dos Corretores de

ENTENDA A FISCALIZAÇÃO DO CRECI-PE

Imóveis (CRECI-PE), atendendo às denúncias oriundas

A fiscalização procura dar mais segurança ao mercado e

da

o

valorizar o bom profissionalismo de quem é inscrito e

exercício ilegal da profissão, durante o mês de julho, em

regular com o CRECI. Para isso, a contribuição da

todo estado de Pernambuco. Essas diligências fazem

sociedade como um todo é essencial. Desta forma, o

parte do plano de fiscalização traçado pelo coordenador

departamento de fiscalização do CRECI-PE conta com

ouvidoria,

realizou

várias

operações

contra

de fiscalização, Luiz Braz, e diretoria de fiscalização.
As principais atividades realizadas foram: Autuações por
exercício ilegal da profissão, autuações por débito, visita
aos delegados do CRECI nas regiões e visita aos
principais

Condomínios das cidades. Nestes foram

entregues ofícios do CRECI direcionados aos porteiros,
zeladores e gerentes das unidades residenciais, como

um serviço de recebimento e averiguação de denúncias.

Tais denúncias são essenciais

para retirar do mercado

quem causa prejuízo tanto aos consumidores, quanto aos
verdadeiros

profissionais

registrados

no

CRECI.

Ademais, elas podem ser feitas tanto por consumidores
que se sentiram lesados ou desconfiam de alguma prática
ilícita, quanto pelos próprios corretores de imóveis.

forma de educar e conscientizar sobre o exercício da

“Vamos continuar trabalhando para coibir as práticas ilegais na

profissão dos corretores de imóveis.

profissão e pedimos aos colegas corretores de imóveis e a

Os agentes fiscais cumpriram todo protocolo de
segurança sanitária ao utilizarem máscaras, viseiras de
proteção, distanciamento e álcool em gel.

sociedade para nos ajudar, denunciando quem trabalha na
ilegalidade. Na nossa gestão, com o apoio da classe, não haverá
trégua para os contraventores e nada ficará impune", concluiu
Francisco Monteiro, presidente do CRECI-PE.
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CRECI-PE TEM NOVOS DIRETORES DE
FISCALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Dando continuidade ao processo de mudanças e reestruturação de
algumas diretorias, o presidente Francisco Monteiro nomeou
JOSÉ NUNES MERGULHÃO, CRECI 6555, como um dos novos
diretores de fiscalização e FELIPE BREDA PESSOA DE MELLO,
CRECI 7581, Diretor de Comunicação da Autarquia.

“Nunes, como é conhecido, tem um leque de bons serviços
prestados ao CRECI-PE e vem para contribuir com a nova gestão,
e Felipe, apesar dos seus inúmeros compromissos profissionais,
vem disponibilizando parte do seu precioso tempo para trabalhar
pela instituição e pela classe dos corretores, contribuindo
harmoniosamente com a gestão”, relatou o presidente Francisco
Monteiro.
Para o diretor de Comunicação,

Felipe Breda, ‘’a dedicação,

seriedade e transparência da presidência nos dá confiança e se
constitui em um grande incentivo para fazermos nossa parte’’.
“É muita honra poder integrar esta equipe comandada pelo
presidente Francisco, que tem demonstrado muita dedicação,
seriedade e zelo com o conselho e a classe, isso me motivou a
aceitar o convite”, finaliza o novo diretor de Fiscalização, Nunes
Mergulhão.

CRECI-PE LANÇA CAMPANHA PARA
HOMENAGEAR OS CORRETORES DE IMÓVEIS
Dia 27 de agosto é o dia do Corretor de Imóveis. Pensando nisso,
o CRECI-PE preparou uma homenagem a todos os corretores
de imóveis de PE, a campanha: SOU CORRETOR E ... TENHO
HISTÓRIA PRA CONTAR!
Como é sabido, a profissão do corretor de imóveis é incrível e
proporciona histórias sensacionais. Assim, o CRECI-PE solicitou
que

os

corretores

contassem

suas

histórias

para

serem

compartilhadas nas redes sociais do Conselho! A campanha está
um sucesso.
Não enviou sua história? Ainda há tempo! Envie pelo link
www.creci-pe.gov.br/minhahistoria.
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