
Com o objetivo de homenagear os corretores que
prestam e /ou prestaram relevantes serviços ao mercado
imobiliário, à classe e à sociedade, principalmente,
aqueles que possuem inscrições antigas e décadas de
contribuição ao CRECI-PE, o presidente Francisco
Monteiro idealizou um certificado para condecorá-los por
suas condutas exemplares que honram a profissão e
contribuíram para a valorização da classe.

E no último dia 25 de novembro houve mais uma
emocionante solenidade desta importante e histórica
homenagem a esses bravos profissionais. Compuseram a
mesa de honra o presidente da autarquia Francisco
Monteiro e os Conselheiros Sebastião Torquato, Amaro
Silva e Severino Marinho.

Na ocasião, também foram homenageados in memoriam,
por meio dos seus familiares, os corretores que
prestaram relevantes serviços ao mercado imobiliário, à
classe e à sociedade

O presidente Francisco Monteiro, agradeceu o
comprometimento dos profissionais homenageados: “Foi
uma manhã de muitas emoções e que ficará marcada na
história do CRECI-PE. Meu coração se enche de alegria em
ver esse auditório cheio e poder homenagear esses
profissionais que tanto fizeram pela nossa classe”,
finalizou Monteiro.

A diretoria, conselheiros e colaboradores do CRECI-PE
reconhecem o zelo, dedicação e comprometimento destes
notáveis profissionais. Nosso muito obrigado.
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CORRETORES DE IMÓVEIS PERNAMBUCANOS SÃO HOMENAGEADOS

EM MAIS UMA CERIMÔNIA EMOCIONANTE

Confira os Corretores de Imóveis 
 homenageados:

 

PERIANDRO TRIGUEIRO – CRECI 1230
ROGOBERTO RANGEL NETO – CRECI 1287
ROBERTO FONSECA FALCÃO – CRECI 2196
EDILEUDO GOMES NUNES – CRECI - 3593
JOSÉ LUCIANO GARRIDO – CRECI - 4449

WILSON NERI – CRECI – 1108
JOSÉ ESTELO MAIA – CRECI 246

JOSÉ FABRICIO NETO – CRECI 1552
ANTÔNIO MERGULHÃO – CRECI 1671

CARLOS ALBERTO DA SILVA – CRECI 2664
JOSÉ MIGUEL EGUREN – CRECI 3854
ELPIDIO DE NORONHA– CRECI 4533
GENIVAL VERISSIMO – CRECI 6473

JOSÉ CARLOS FIGUEIREDO – CRECI 7065
JOEL FERREIRA DOS SANTOS – CRECI 5768

ANTONIO CARLOS TRAVASSOS - CRECI 5320
 

In memoriam:
MANOEL RAIMUNDO DA SILVA – CRECI - 222
VALDIR RAIMUNDO DA SILVA – CRECI - 1759

FERNANDO JOSÉ DA SILVA – CRECI - 2736
GENARO BARBOSA DA LUZ – CRECI - 3403

JOSÉ BALBINO FILHO – CRECI - 3433
JOSÉ HUGO DE LACERDA – CRECI 5105

PEDRO SANTANA DE ALMEIDA – CRECI 9
ENEAS ALVES FREIRE – CRECI 129

JORDANO PARMERA – 149
PAULO GOMES SANTIAGO – 301

ITALO PARMEIRA – CRECI 403
ANTONIO FERNANDES – CRECI 337
JOSÉ LUIZ PENA NETO – CRECI 1540

ANTONIO LAGIOIA LIPPO – CRECI 4195
ANTONIO DE AQUINO LEITE – CRECI 6730

MAURO DE CARVALHO ANDRADE – CRECI 6795
JOSÉ TRAVASSOS DE ARRUDA - 4502

 



No dia 23 de novembro a Comissão do CRECISOCIAL representado
por sua coordenadora Marluce Albuquerque e os membros
Severino Marinho e Cristina Paiva foram fazer a ação de Natal
entregando cestas básicas no Lar Maria do Carmo, que cuida de
idosos.

Contaram com a colaboração da corretora de imóveis Janete
Florzinha, que já realiza trabalhos voluntários com crianças e
idosos, e na ocasião se vestiu de Mamãe Noel levando alegria,
fazendo brincadeiras e distribuindo presentes aos 24 moradores
do Lar. Gratidão do CRECI-PE por seu apoio e generosidade.

O Lar Maria do Carmo foi fundado em 2021 e funciona em duas
Casas alugadas no Bairro Timbó em Abreu e Lima e sobrevive com
a colaboração dos próprios anciãos e de doações. Além da
hospedagem e alimentação, o local conta com Enfermeira, Tec de
enfermagem, nutricionista e cuidadoras.

Parabéns aos que compõem o CRECISOCIAL por mais uma ação
que acalenta nossos corações.

Como doar?
LAR MARIA DO CARMO
WhatsApp (81)982791108
Instagram: @lar_maria_do_carmo

 TERCEIRA PLENÁRIA
FEDERAL DA GESTÃO

2022/2024

NATAL SEM LÁGRIMAS, SÓ SORRISOS
 

A terceira Plenária Federal do
COFECI da Gestão 2022/2024
ocorreu na cidade de Porto
Alegre/RS nos dias 17 e 18 de
novembro.

No dia 17, o Presidente
Francisco Monteiro participou
de uma reunião com duração
de mais de 4 horas com todos
os presidentes dos CRECI's do
país, comandada pelo
presidente do Conselho Federal,
João Teodoro.

Na sexta-feira (18), presidentes,
conselheiros federais e
convidados de todo o Brasil
participaram da Sessão Plenária
para aprovação de resoluções e
homologação de portarias
pertinentes à categoria.

O Creci Pernambuco estava
representado pelo seu
presidente Francisco Monteiro,
seus Conselheiros Federais
Marcelo Wanderley e Alexandre
Barbosa e o Superintendente
Marcelo Oliveira.
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https://www.instagram.com/lar_maria_do_carmo/


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.

O CRECI-PE, por meio do superintendente Marcelo Oliveira, foi o idealizador do Encontro de Fiscalização,
sediando a primeira edição do evento em setembro de 2021, resultando assim em mais uma excelente
ação da gestão, capitaneada pelo presidente Francisco Monteiro.

Para o presidente do sistema Cofeci-Creci, João Teodoro, o intuito desta programação visa unificar os
procedimentos realizados pelo sistema e destaca: “Incentivamos este encontro porque entendemos que
as experiências trazidas pelas regiões possam ser unificadas em todo o Brasil”.
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CRECI-PE PARTICIPA DO 2º ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO,
REALIZADO PELO CRECI-RN

 
O CRECI-PE participou do 2º Encontro Nordeste de Coordenadores
de Fiscalização, realizado pelo CRECI-RN, entre os dias 9 a 11 de
novembro de 2022, na cidade de Natal/RN. O evento reúne as
equipes de Fiscalização das regionais para uma troca de
experiências sobre este importante setor.

Representando o CRECI Pernambucano estavam o presidente
Francisco Monteiro, o superintendente Marcelo Oliveira e os
coordenadores de fiscalização, Luiz Braz e Davy Marcelino.

A solenidade também contou com a presença do presidente do
sistema Cofeci-Creci, João Teodoro e também dos presidentes
Tibério Benevides (Creci-CE), André Cardoso (Creci-SE) e Reginaldo
Lima (Creci-RR), além do Diretor de Fiscalização do sistema
COFECI/CRECI, Claudemir Neves.

Durante os dias de evento ocorreram palestras, capacitação, giros
de debates que resultaram, no final do evento, numa carta de
proposições para a Fiscalização.

Uma das palestras foi ministrada pelo superintendente do CRECI-
PE, Marcelo Oliveira, e tinha como tema “Estratégia e Logística da
Fiscalização”. Durante a explanação os presentes puderam refletir
sobre como promover uma fiscalização efetiva, seguindo um
planejamento, desenvolvimento, monitoramento e avaliação das
ações de todas as etapas do processo.

No dia 16 de novembro os diretores de fiscalização Domingos Leite
e Nunes Mergulhão se reuniram com o Superintendente Marcelo
Oliveira e os coordenadores do setor, Luiz Braz e Davy Marcelino,
com o objetivo de traçar o plano de ação para o próximo ano.

Até outubro de 2022 já foram lavrados pelo setor de fiscalização do
órgão quase 30 mil documentos entre autos de constatação,
notificações, autos de infração, autos de constatação por exercício 

FISCALIZAÇÃO TRAÇA PLANO DE AÇÃO PARA 2023

ilegal , diligências, boletins de ocorrência e denúncias ao Ministério Público. Esses números mostram que o CRECI-
PE segue sendo uma referência nacional e que continua seguindo à risca uma de suas principais obrigações legais:
a fiscalização do exercício da profissão de Corretor de Imóveis, visando coibir a prática ilegal e os desvios éticos por
parte dos corretores.

Mas a atuação dos fiscais vai muito além disso. Seguindo a tendência dos últimos anos, os fiscais atuam também
na orientação e esclarecimento aos profissionais e à população.
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REPRESENTANTES DO CRECI E SECOVI DE PERNAMBUCO
PARTICIPAM DO PRIMEIRO WORKSHOP DO PORTAL CRECI BRASIL

No dia 26 de novembro ocorreu, na cidade de São Paulo, o 1º
Workshop do Portal CRECIBRASIL, promovido pelo CRECI-SP. O
evento contou com palestrantes renomados do mundo digital e com
a apresentação da agência de publicidade que irá desenvolver a
campanha publicitária Nacional, que explanou as possibilidades e
benefícios da divulgação digital a serem utilizadas na propaganda do
Portal.

O CRECI-PE estava representado pelo o vice-presidente Marcelo
Wanderley, o conselheiro federal Alexandre Barbosa Maciel e o
diretor de mídias sociais Harry Black, como também Elísio Cruz e
Gedeão Pontes representaram o SECOVI-PE.

O presidente do CRECI-SP, Augusto Viana coordenou todo o evento e
tem expectativas positivas para a expansão do Portal, que já conta
com mais de 700 mil imóveis publicados ‘’Em 2023 o Portal Creci
Brasil terá campanha nacional em TV´s, Instagram e Facebook, mas
é preciso que os corretores de imóveis se envolvam ativamente
compartilhando e cadastrando seus imóveis enfatizando o grande
diferencial do nosso Portal, a SEGURANÇA, para alugar comprar e
vender imóveis”, pontuou Viana.

O Portal Creci Brasil representa um marco para os corretores de
imóveis e, principalmente, para a Sociedade, pois, por permitir a
utilização somente de profissionais devidamente credenciados, em
um critério técnico altamente profissional, elimina, totalmente, a
possibilidade de intrusão de clandestinos golpistas.

Acessem e cadastrem seus imóveis: www.portalcrecibrasil.com.br

A diretoria pedagógica do CRECI-PE se reuniu no dia 9 de novembro com o objetivo de traçar o plano de ação
para o próximo ano, como também apresentar a nova formação da comissão que estará a frente de cursos e
palestras a partir de janeiro de 2023.

O conselheiro Eduardo Carvalheira assume a Direção da pasta e ganha reforços com a chegada de Marcelo
Wanderley, Tomaz de Aquino e Patricia Black como membros da comissão. No apoio logístico eles contarão
com os colaboradores Izabel Dias (Educação Continuada), Sibele Fonseca (Comunicação), Isis Oliveira
(Assessoria da Presidência) e Marcelo Oliveira (Superintendência), e tem o apoio ininterrupto do presidente
Francisco Monteiro.

NOVIDADES EM CAPACITAÇÕES PARA 2023

Em 2022 o CRECI-PE realizou inúmeros cursos presenciais, tanto em
Recife como cidades do interior pernambucano, sempre sem
nenhum custo ao Corretor. Semanalmente são disponibilizados 8
cursos EAD gratuitos e periodicamente o curso online de Avaliação
Imobiliária, que já segue para a 10ª edição.

Muitas novidades estão programadas para 2023, aguardem!

http://www.portalcrecibrasil.com.br/


EM ÚLTIMA ENTREGA DE CARTEIRAS DO ANO, MERCADO IMOBILIÁRIO
PERNAMBUCANO GANHA MAIS 100 CORRETORES DE IMÓVEIS

 

O presidente Francisco Monteiro foi o responsável por conduzir o juramento da categoria e todos os presentes
o acompanharam, se comprometendo assim em prestar sempre um trabalho com ética e transparência,
preservando sua credibilidade. E enfatizou a importância do aumento no número de Corretores no Estado: "O
recorde de todos os tempos em novas inscrições (e o ano ainda não acabou) é reflexo de um intenso e eficaz
trabalho de fiscalização e do resgate da credibilidade e valorização da profissão", finalizou.

Gedeão explanou aos presentes um pouco da sua trajetória de mais de
30 anos no mercado imobiliário pernambucano e enfatizou a
importância de se capacitar continuamente e sempre atuar de forma
ética na profissão. Os demais diretores ratificaram pontos importantes
para se ter uma categoria e um conselho fortes, tais como: a importância
da denúncia para credibilizar a classe e tirar do mercado os falsos
Corretores; a importância de manter em dia a anuidade do Conselho; o
aumento no número de mulheres na profissão; cursos oferecidos
gratuitamente pelo CRECI-PE; Clube do Colibri, etc. 

No dia 22 de novembro, ocorreu no auditório da Faculdade Estácio, a última cerimônia de entrega de carteiras
profissionais no ano de 2022 aos novos Corretores de Imóveis de Recife e Região Metropolitana. Compuseram a
mesa de honra o Presidente da autarquia, Francisco Monteiro, a 2ª vice-presidente Zélia Pereira, os Conselheiros
Álvaro Outtes, Sebastião Torquato e Moyses Melo, e o convidado especial, o empresário Gedeão Pontes.
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FISCALIZAÇÃO EM NÚMEROS: 

CRECI PERNAMBUCO- 7ª REGIÃO
Av. Saturnino de Brito, 297, São José
Recife/PE. (81) 3428 - 7151 
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