
O Conselho Regional de Corretores de Imóveis – 7ª Região

(CRECIPE) leiloou 9 (nove) automóveis de propriedade da

autarquia federal no dia 30 de novembro de 2020. O leilão

foi realizado on line e presencialmente, por intermédio do

Leiloeiro Público Oficial César Aragão

(www.aragaoleiloes.com.br).

CRECI-PE  PROMOVE  LEILÃO  DE  VEÍCULOS   DO  SEU  PATRIMÔNIO

Os veículos se encontravam com documentação regularizada

e com avaliação inicial bastante atrativos em relação ao

mercado.

No total, foram leiloados dois (02) veículos nos modelos

Celta/GM, quatro (04) Gol/VW, um (01) Prisma/GM e dois

(02) Uno/Fiat, que juntos, arrecadaram o montante de R$

89.400 (oitenta e nove mil e quatrocentos reais). Este valor

será reinvestido em outras prioridades do Conselho, que

anualmente tem suas contas avaliadas pelo Tribunal de

Contas da União (TCU).
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NOVO  CURSO  GRATUITO   EAD  -  

INFERÊNCIA  ESTATÍSTICA  PARA  AVALIAÇÃO  IMOBILIÁRIA

Você sabe quantos imóveis referenciais serão necessários para

que sua avaliação imobiliária seja confiável? Você sabe calcular o

nível de confiança da sua avaliação imobiliária? Você acha que o

intervalo de variação do valor definido para o imóvel da sua

avaliação é sempre de 5 por cento? E se esse percentual pudesse

ser matematicamente definido para cada caso em específico?

Enfim, você já ouviu falar na técnica de regressão linear para

poder predizer o preço de um imóvel? É exatamente para isso

que este curso foi desenvolvido. Continuando a usar o método

comparativo direto de dados de mercado, você incrementará

suas avaliações com técnicas estatísticas avançadas.

Como a ideia do curso é um avanço na avaliação de imóveis, para

participar deste curso, é preciso estar inscrito no CNAI - Cadastro

Nacional de Avaliadores Imobiliários, pois os alunos já devem

saber fazer uma avaliação mercadológica de bens imóveis.

INSCRIÇÕES:  EAD.CRECI.ORG.BR



CAMPANHA "ORGULHO DE SER CORRETOR"

O Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Pernambuco

(Creci-PE) tornou-se referência no trabalho de fiscalização do

exercício da profissão de Corretor de Imóveis.

A prática do exercício ilegal da profissão vem sendo combatida de

maneira consistente e com resultados bastantes significativos, de

modo a proporcionar segurança à sociedade e credibilidade aos

que estão regulares junto ao Conselho.

Durante as diligências, várias imobiliárias e corretores autônomos

regulares com o Conselho se orgulham em receber a equipe da

fiscalização em sua empresa ou escritório, como podemos

comprovar pelas fotos acima.

Resgatar a credibilidade da classe dos Corretores de Imóveis é

nosso dever e não iremos dar trégua aos contraventores.

Poste sua foto com sua credencial e nos marque! Iremos repostar

com muito prazer!!

FISCALIZAÇÃO NO SERTÃO, AGRESTE, RECIFE E REGIÃO METROPOLITANA

Na última quinzena de novembro, foram realizadas várias

diligências pela Coordenadoria de Fiscalização do Conselho

Regional de Corretores de Imóveis da 7a Região –

Pernambuco (CRECI/PE).

As operações nomeadas de Mergulhão, Carranca e Carcará

resultaram na autuação de  26 pessoas físicas, 3 pessoas

jurídicas por exercício ilegal da profissão e de 6 empresas

imobiliária por facilitar o exercício ilegal, além da entrega

de 9 Notitias Criminis nas delegacias.

Os  casos ocorreram nas cidades de Triunfo, São José do

Egito, Santa Cruz do Capibaribe, Carpina, Tracunhaém,

Paudalho, Caruaru, Gravata,  Chã Grande, Recife  e região

metropolitana.

O Diretor de Fiscaização, Nunes Mergulhão ressalta: “O

contraventor é a maior ameaça que existe à categoria dos

corretores de imóveis e também à sociedade. A nossa equipe de

fiscalização tem atuado incansavelmente com o intuito de

garantir a segurança ao corretor de imóveis que atua dentro da

legalidade e à sociedade em geral. Não vamos permitir que um

contraventor venha tomar o espaço de um corretor legalizado ou

prejudique o sonho daqueles que estão lutando para adquirir a

casa própria”.

O coordenador de Fiscalização Luiz Braz

informa: “A fiscalização do  CRECI vem

realizando diligências não só na região

metropolitana do Recife, as ações também

estão ocorrendo em todo estado de

Pernambuco, para coibir práticas ilegais no

mercado. A Fiscalização preza pelo exercício

ético e legal da profissão de corretores de

imóveis”, finalizou.
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COMITIVA DO CRECI-PE REALIZA VISITA INSTITUCIONAL
A SERRA TALHADA, TRIUNFO, SALGUEIRO E GRAVATÁ

IDurante a quarentena não paramos, nos adaptamos e, até agora, já realizamos

mais de 50 lives com conteúdos relevantes ao mercado imobiliário. Seguindo

todo o protocolo de segurança sanitária, em virtude da pandemia da COVID -19,

retornamos nossas palestras presenciais.

CRECI-PE PROMOVE PALESTRAS SOBRE DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA
EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E CARUARU

No auditório da CDL, em Santa Cruz do Capibaribe, e no restaurante Boi e Brasa,

na cidade de Caruaru, Sandro Alves explanou sobre DOCUMENTAÇÃO

IMOBILIÁRIA para plateias atentas. Sandro é corretor de imóveis, advogado com

especialização em Direito imobiliário e diretor pedagógico do CRECI-PE.

O presidente Francisco Monteiro fez as aberturas dos eventos e em sua fala

procurou dar ênfase na necessidade de os corretores manterem uma permanente

divulgação da moralização e valorização da classe junto à sociedade. “Vocês fazem

parte de uma grande profissão reconhecida por Lei Federal, e têm que valorizar

essa conquista. É notório que a cada dia estamos resgatando a credibilidade do

profissional corretor e corretora de imóveis junto à sociedade, e vários são os

testemunhos de reconhecimento nesse sentido”, finalizou Monteiro.

O Diretor Tesoureiro, Sebastião Torquato, fez referência ao controle financeiro

da autarquia, que consiste em reuniões periódicas com os setores, visando ao 

equilíbrio e à redução de custos. Além disso, o Diretor Secretário, Newton Franco, e o conselheiro federal e,

também, coordenador dos delegados da região do agreste, Alexandre Barbosa Maciel, esclareceram várias

questões sobre a atividade do Conselho e participaram ativamente dos debates com o palestrante.

O gestor administrativo e operacional do CRECI-PE, Marcelo Oliveira, realizou um trabalho de

esclarecimentos junto aos corretores antes e após os eventos, principalmente no tocante às ações da

fiscalização. As corretoras de imóveis da região, Amanda Almeida e Delfina Paixão, esta também delegada

adjunta do CRECI em Caruaru, foram responsáveis pela organização dos eventos.

Integrantes da diretoria  do Conselho Regional de Corretores

de Imóveis da 7ª Região (Creci-PE) realizaram, na semana de

23 a 27 de novembro, um trabalho educativo e institucional

por meio de visitas a imobiliárias e corretores autônomos,

entrevistas, parcerias para o Clube do Colibri e palestra sobre

documentação imobiliária, na cidade de Serra Talhada e

região.

Essas reuniões visam o esclarecimento sobre questões

pertinentes à legislação imobiliária e à atuação do Conselho,

e ao mesmo tempo, promovem a integração entre a

categoria e a autarquia federal.


