
No último dia 24, os Conselheiros do CRECI-PE que compõem a gestão 2022/2024,
se reuniram e realizaram o descerramento da placa comemorativa ao
sexagenário da autarquia, completados no dia 20 de outubro de 2022. São 60
anos de muitas histórias e realizações.

A gestão vem trabalhando incessantemente pela valorização e moralização da
categoria. Com um trabalho contínuo no presente que tem por objetivo deixar
para as gerações futuras uma instituição ainda mais forte. A luta continua por um
mercado que promova o Corretor de Imóveis.

Nos últimos dia 5 e 19 de
outubro, ocorreu no auditório
da CDL, em Caruaru e Petrolina,
respectivamente, as cerimônias
de entrega de carteiras pro-
fissionais aos novos Corretores
de Imóveis das regiões,  que
integram, a partir deste mo-
mento, o mercado imobiliário
de Pernambuco.

CERIMÔNIA DE ENTREGA DE CREDENCIAIS EM
CARUARU E PETROLINA

CRECI-PE COMPLETA 60 ANOS DE SUA FUNDAÇÃO

Durante as cerimônias os novos
corretores proferiram o jura-
mento da categoria, se compro-
metendo assim em prestar
sempre um trabalho honesto.
As solenidades foram emo-
cionantes, muitos sorrisos e o
CRECI-PE tem a sensação de
gratidão por fazer parte dessa
conquista.
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A comissão social do CRECI-PE, composta pela Coordenadora
Marluce Albuquerque e os membros Severino Marinho, Cristina
Paiva, Paola Lins, Simone Paiva, Patrícia Black, Carla Tenório e Zélia
Pereira, foram verdadeiros guerreiros quando se propuseram a
realizar uma festa em comemoração ao Dia das Crianças no Lar de
Maria.

Não mediram esforços: foram em busca de tudo, pediram
doações e pensaram no mínimos detalhes. Detalhes estes que
fizeram uma diferença danada. Como por exemplo, a presença da
Corretora Janete Florzinha, que foi responsável por toda recreação
das crianças junto com sua amiga Neide da Tapioca (lembra das
tapiocas rosas?)! Teve pintura dos rostinhos das crianças,
desenhos com giz de cera, brincadeiras...até uma Peppa Pig
apareceu para animar a garotada!

A tarde do dia 19 de outubro foi de felicidade e acima de tudo
GRATIDÃO. Gratidão pelas doações recebidas dos conselheiros e
funcionários do CRECI-PE, familiares, vários Corretores de Imóveis
e Imobiliárias. Gratidão por ter uma comissão social com
integrantes que sabem o real sentido do voluntariado: fazer algo
por alguém e não esperar nada em troca.

Informações e doações LAR DE MARIA:
@lardemariape / 81- 98620 – 5504

UM DIA FELIZ PARA O LAR DE MARIAFiscalização

Um homem que se passava por
Corretor foi condenado pela
Justiça a pagar uma multa no
valor de um salário mínimo,
configurando a prática de
exercício ilegal da profissão.

Em relação ao caso do falso
corretor, a condenação só foi
possível, porque o CRECI
protocolou queixa-crime. Na
oportunidade, após denúncia, o
homem foi flagrado anunciando
imóveis por meio das redes
sociais. Durante a apuração,
ficou constatado que ele não
possuía registro profissional.

Só esse ano, os fiscais do
Conselho já realizaram mais de
600 autos de constatação pelo
exercício ilegal da profissão. O
levantamento detalhado conta
com pesquisas nas principais
redes sociais, sites de
classificados e portais. Por
conta da facilidade e do
alcance, são nelas que os
"falsos corretores" costumam
dar seus golpes. Também são
apuradas propagandas
irregulares feitas por
profissionais.

A entidade está aberta para
receber denúncias anônimas
pelo WhatsApp 9 9407-9536 e,
ainda, pelo site https://creci-
pe.gov.br/faca-uma-denuncia/.
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CRECI ITINERANTE

Com a finalidade de
diversificar as suas ações e de
promover novas atividades
que venham ao encontro dos
anseios e das expectativas da
categoria, o Conselho Regional
de Corretores de Imóveis de
Pernambuco realizou nos dias
19, 20 e 21 de outubro mais
uma etapa do CRECI
ITINERANTE nas cidades de
Itamaracá e Porto de Galinhas.

O programa atende as
carências dos profissionais
domiciliados e com atuação
fora do Recife, bem como
aqueles atuantes em bairros
periféricos da capital.

O CRECI-PE se coloca, mais
uma vez, à disposição da
categoria, com a prestação de
serviços móveis de alta
relevância, que vão desde o
registro profissional até a
fiscalização do exercício ilegal,
demonstrando um direcionado
empenho em defender os
interesses da categoria e em
proteger a sociedade.

TURMA DE JULGAMENTO DE
PROCESSOS DE REPRESENTAÇÃOItamaracá e Porto de Galinhas

A comissão das MULHERES CORRETORAS ARRETADAS, que
tem à frente as conselheiras Patrícia Oliveira e Paola Lins,
promoveu o lindo evento que teve palestra, café da manhã,
sorteio de muitos brindes dos patrocinadores e acima de tudo
muita energia positiva!!

O presidente Francisco Monteiro, que sempre se esforça para
estar presente em eventos como este, fez a abertura junto
com a vice-presidente Zélia Pereira e a coordenadora da
Comissão social e eventos Marluce Albuquerque.

Na ocasião, recebemos a psicóloga @zuilariospsicologia que
abordou um tema de extrema importância na atualidade:
"ANSIEDADE"...imagine quem sofre deste mal na hora de
fechar um bom negócio? Pode colocar ele por água abaixo!
Também batemos um super papo sobre o câncer de mama!

A MANHÃ DO DIA 27 FOI ARRETADA

No último dia 27, a turma de julgamento do CRECI-PE se reuniu, na
sede do Conselho, para decidir, em primeira instância, 6 (seis)
processos de representação.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros efetivos
Álvaro Outtes, Sebastião Torquato, Josinildo Rodrigues, Domingo
Leite, Boaz Inácio, Fernando Cardoso, Harry Black, Alexandre
Barbosa e Eduardo Carvalheira.

Das decisões proferidas, cabe recurso ao COFECI, consoante dispõe
a resolução COFECI 1.126/09.

https://www.instagram.com/zuilariospsicologia/
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Na semana de 17 a 21 de
outubro, a delegacia do CRECI-
PE na cidade de Petrolina,
recebeu o grupo especial de
agentes de Fiscalização Federal
do COFECI (GEAF) que, juntos
com os agentes fiscais
Pernambucanos, percorreram
diversos pontos das cidades de
Petrolina e Juazeiro, fazendo
valer o convênio de
Cooperação Resolução - Cofeci
nº 746/2002 ( CRECI-BA E
CRECI-PE ).

O resultado: a equipe do GEAF
produziu mais de 340
documentos, destes foram
mais de 40 autos por Exercício
Ilegal da Profissão, além de 05
Boletins de Ocorrência.

CRECI-PE
RECEBE GEAF

Em Petrolina

CRECI-PE MARCA PRESENÇA NO
1º FÓRUM PARANAENSE DE

CONSELHEIROS CONCILIADORES
No último dia 30 de setembro, o Creci-PR realizou o 1 °
Fórum Paranaense de Corretores Conciliadores, com o
objetivo de aprimorar a capacitação dos conciliadores da
Crecicon. Representando o CRECI-PE estavam o
Coordenador do CRECICON em Pernambuco, Newton
Franco, e os conciliadores Eduardo Carvalheira e
Domingos Leite.

O CRECICON possui a finalidade de solucionar,
amigavelmente, as reclamações oferecidas pelos usuários
dos serviços imobiliários que se sentirem lesados por
faltas éticas envolvendo Corretores de imóveis, pessoas
físicas ou jurídicas.

Conselheiros
Conciliadores do
CRECI-PE: 
Eduardo Carvalheira,
Domingos Leite 
e Newton Franco.
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