
A delegacia do CRECI-PE, localizada na cidade de

Caruaru, passou a ser DELEGACIA REGIONAL DO

AGRESTE e, desta forma, atenderá 71 municípios. Para

que o trabalho flua com rapidez e excelência, a unidade

que já contava com funcionária para demandas

administrativas passou a ter veículo e fiscal de plantão,

que atenderão as demandas oriundas dos delegados e da

sociedade da região.
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O Gestor Administrativo e Operacional da autarquia,

Marcelo Oliveira, pontuou “este é mais um serviço

inovador, idealizado pelo Presidente Francisco Monteiro, que

buscar proteger a reserva de mercado para os Corretores de

Imóveis, defender a sociedade e inibir o exercício ilegal da

profissão”.

O Conselheiro Federal Suplente do COFECI e também

Coordenador da nova delegacia regional do Agreste,

Alexandre Barbosa Maciel, que reside em Caruaru,

mostrou-se muito feliz e realizado com essa conquista.

“Além de tornar a fiscalização mais eficiente, terá uma grande

contribuição para o respeito e valorização da nossa categoria

profissional, sobretudo no combate ao exercício ilegal da

profissão e das infrações éticas”.

Para o presidente Francisco Monteiro, a implantação

dessa delegacia é muito gratificante, pois era uma das

metas da sua gestão. “Estamos realizando o sonho dos

corretores e imobiliárias devidamente inscritos no CRECI que

sempre clamaram por fiscais permanentes na região, como

sempre tenho frisado: não haverá trégua para os

contraventores e nada ficará impune. Façam suas denúncias,

pois para que esse inestimável serviço aos inscritos e à

sociedade continue, precisamos da efetiva participação de

todos”, finalizou.

A DELEGACIA JÁ CONTA COM UM TELEFONE

DESTINADO APENAS PARA DEMANDAS DE

FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO: 81 99278-9550

Seguem outras informações da delegacia:

Endereço: Av. Agamenon Magalhães, N° 297, Bairro –

Maurício de Nassau, Empresarial Avenida Center –

Caruaru-PE / Telefone: (81) 3721-8772 / Celular: (81) 9

9258-1094

Horário de Expediente: De segunda-feira à sexta-feira

das 8h às 12h e de 13h às 17h

Coordenador: Alexandre Barbosa Maciel

Já encontra-se disponível para o Corretor de Imóveis, com inscrição no CNAI (Cadastro

Nacional de Avaliadores), a PLATAFORMA GERADORA DE PTAM. Uma ferramenta

gratuita, prática e de fácil utilização que direciona toda organização e apresentação do seu

parecer. Acesse: ptam.creci.org.br 

PLATAFORMA  GERADORA  DE  PTAM



CRECI-PE LANÇA CARTILHA PARA ESTAGIÁRIO

Em mais uma iniciativa inédita, o CRECI-PE lançou, em formato

eletrônico, a CARTILHA DO FUTURO CORRETOR DE IMÓVEIS.

Nela, o estagiário receberá as principais orientações acerca das

normas que regem a categoria, o que pode e o que não pode se fazer

durante o estágio, bem como a estrutura do CRECI, entre outras.

“Sentimos a necessidade de desenvolver essa obra ao perceber que os

estagiários recebiam suas carteiras e nada mais lhes eram entregues para que

pudessem ser orientados no exercício da profissão”, afirma o presidente da

autarquia Francisco Monteiro.

Pensando no planejamento e avanços do CRECI-PE para 2021, o

Presidente Francisco Monteiro, juntamente com o Gestor

Marcelo Oliveira, convidaram o Superintendente do CRECI-BA,

Marcosuel Sousa, para realizar uma Consultoria Operacional e

Administrativa com os principais departamentos da autarquia,

nos dias 14 a 16 de outubro.

Baixe a cartilha no nosso SITE ou pelo link que está na 
BIO DO INSTAGRAM.

A consultoria teve como objetivo identificar as necessidades

prioritárias da instituição, buscando o equilíbrio ideal para o

desenvolvimento de novas práticas e aperfeiçoamento de

metodologias já consolidadas.

“O auxílio de uma consultoria operacional e administrativa pode

representar o início de uma nova e bem sucedida fase do CRECI-PE.

Isso porque uma instituição bem gerenciada aproveita melhor dos

recursos e das oportunidades disponíveis, aumentando as suas chances

de sucesso”, enfatiza o presidente Francisco Monteiro.

Marcosuel Sousa explica a importância deste trabalho: “trata-se de uma orientação para uma gestão eficiente e

competitiva, de modo a melhorar a produtividade, o crescimento e a tomada de decisão. Esse processo é essencial para

identificar falhas nas engrenagens da instituição, analisar quais setores precisam de melhorias e explorar o potencial total

que a equipe tem a oferecer”, finaliza.

SUPERINTENDENTE DO CRECI-BA, MARCOSUEL SOUSA, REALIZA
CONSULTORIA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA NO CRECI-PE

SELO DIGITAL GRATUITO
O Cofeci disponibiliza em seu site para os corretores de imóveis inscritos no

Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis, a emissão da Declaração de

Avaliação Mercadológica com a impressão do Selo Digital de forma gratuita.

Para facilitar o acesso dos seus inscritos, o Creci-PE disponibilizou em seu site

(Canal do Corretor) link de acesso direto a página do CNAI.
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O PRIMEIRO ENCONTRO DAS “MULHERES 

CORRETORAS ARRETADAS” FOI UM SUCESSO.

No último dia 30 de outubro, as Corretoras de Imóveis de Pernambuco

tiveram uma tarde especial no CRECI/PE. Em um evento que contou com o

apoio do SINDIMÓVEIS e da Revimob, as profissionais participaram de

palestras que mostraram a importância de se cuidar a fim de prevenir o

Câncer de MAMA.

A primeira palestrante foi a médica ginecologista Paula Veras, que

explanou sobre os cuidados para prevenção do câncer de mama e do cólon

do útero. A segunda palestra foi com a advogada Janaína Schuller, que deu

seu testemunho na luta contra o câncer de mama e os diretos das mulheres

que têm a doença.

“Este foi nosso primeiro encontro com as Mulheres Corretoras Arretadas. É muito gratificante realizarmos estes eventos

em prol das corretoras, pois elas fazem toda a diferença no mercado imobiliário.”, disse o presidente do CRECI, Francisco

Monteiro.

“É um orgulho ver que a cada dia que passa o número de mulheres vem aumentando no setor imobiliário de PE e, eventos

como este, que foi realizado pelo Conselho faz toda a diferença para nós. Nos trouxe a percepção que não estamos sozinhas

e podemos chegar aonde quisermos.”, afirmaram as Diretoras de Eventos e Social do Conselho, Marluce Albuquerque e

Dryelle Cesar.

Integrantes da diretoria  do Conselho Regional de Corretores de Imóveis

da 7ª Região (Creci-PE) realizaram, nos dias 20, 21 e 22 de outubro, um

trabalho educativo e institucional por meio de visitas à delegacia,

imobiliárias e corretores autônomos da cidade de Petrolina, como

também entrevistas aos veículos de comunicação local.

Para o Presidente do Creci- PE, Francisco Monteiro, a finalidade dessas

visitas é, também, conversar com os delegados, corretores autônomos e

proprietários de imobiliárias para se inteirar das demandas locais.

“Superado o período de quarentena decorrente da pandemia da Covid-19,

retomamos essas visitas, através das quais orientamos, tiramos dúvidas, colhemos

sugestões e entregamos carteiras e Certificados de Regularidade. Cada município

tem suas peculiaridades e, então, visitando “in loco” é possível conhecer melhor a

realidade do setor imobiliário de cada um”, destacou.

Seguindo todo o protocolo de segurança sanitária, foi realizada uma

palestra sobre DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA para uma atenta plateia

de Petrolina, ministrada pelo nosso Diretor Pedagógico, Sandro Alves.

Fizeram parte da comitiva o presidente Francisco Monteiro, o vice-

presidente e conselheiro federal, Marcelo Wanderley, o diretor de

Comunicação Felipe Pessoa de Mello, os diretores pedagógicos da

autarquia Sandro Aves e Eduardo Carvalheira e a Delegada do CRECI-PE

na cidade de Petrolina Poliana Lopes.

COMITIVA DO CRECI-PE REALIZA VISITAS A IMOBILIÁRIAS DE PETROLINA


