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O COVID-19

O COVID-19 persiste entre nós e mais, insiste em 
se proliferar, causando estragos jamais imagina-
dos. Quando iniciamos 2020, ainda não tínhamos 
a menor previsão de que o vírus, que aparecera 
na China, pudesse ganhar dimensões mundiais e 
transformar-se numa pandemia que mudaria para 
sempre a vida de todos nós. 

As previsões mercadológicas de então eram as 
mais otimistas possíveis. Estávamos recém saindo 
de uma crise que durara cerca de cinco anos (2013 
a 2018). O SBPE informava que o crescimento dos 
financiamentos imobiliários em 2018, em relação 
ao ano anterior, crescera nada menos que 33%, 
prenunciando crescimento ainda maior em 2020. 
Indicadores econômicos, como a taxa SELIC em de-

clínio, a inflação dentro da meta e sob controle, o 
PIB em crescimento eram notícias extremamente 
positivas, que ensejavam um ano glorioso.

Infelizmente, passado o carnaval, veio o mês de 
março e, com ele, no dia 11, a declaração da pan-
demia pela OMS. As consequências, todos sabe-
mos. Medo, economia em transe, empresas para-
das, desemprego, inatividade, isolamento social, 
trabalho remoto. Muitas vidas ceifadas, crescente 
número de infectados. Os governos estaduais e 
municipais totalmente desencontrados, alguns 
adotando medidas estapafúrdias. Mas a vida se-
gue. A história nos diz que os vírus, as pestes, 
as pragas sempre passam. O Covid-19 também 
passará.

A notícia alentadora é que o mercado imobiliá-
rio reagiu bem ao isolamento social, não obstan-
te a derrocada de vários segmentos da economia. 
Aprendemos a trabalhar remotamente, utilizando 
os recursos tecnológicos disponíveis que, aliás, 
são muitos e muito eficazes. Hoje, podemos afir-
mar com absoluta segurança que mais de 70% do 
mercado está ativo, apesar de algumas restrições 
ao deslocamento e a reuniões presenciais. 

A economia tem ajudado. A SELIC, a 2,25% ao 
ano, a menor taxa de toda a sua história, desesti-
mula aplicações financeiras em favor do investi-
mento em imóveis. A inflação em baixa e sob con-
trole, as taxas de juros em queda, as facilidades 
oferecidas pela Caixa e demais bancos financia-
dores, como carência, prazos longos, prestações 
fixas, tudo conspira para a retomada do mercado. 
Só depende de nós. Tecnologia e adaptação ao 
“novo normal” são a chave para o sucesso.

Boa leitura!
João Teodoro da Silva
Presidente
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Ilustres Colegas,

Ainda em 1998, quando eu era Diretor Secretário do 
Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI), 
sob o comando do saudoso Presidente Waldir 
Francisco Luciano, iniciamos contato com a Secretaria 
do Patrimônio da União, no intuito de obter autoriza-
ção legal para que os imóveis da União, alugados ou 
em desuso, pudessem ser vendidos diretamente com a 
intermediação dos Corretores de Imóveis. Desde então, 
nunca desistimos dessa luta.

Hoje, finalmente, vimos consagrado nosso esforço 
com a sanção da Lei nº 14.011, de 10 de junho de 2020, 
cuja transcrição do que mais nos interessa segue abai-
xo. É motivo de comemoração! Especialmente num mo-
mento em que todos estamos fragilizados em nossas 
rendas por conta dos reveses trazidos pela pandemia 
do COVID-19. O esforço é de todos nós, mas alguns des-
taques são necessários. 

Desde a instituição do atual governo federal, nosso 
Conselheiro Aurélio Cápua Dallapícula, CRECI/ES, e a 
atual Presidente da Federação Nacional dos Corretores 
de Imóveis (FENACI), Lucimar Alves Elias, vêm traba-
lhando pela causa. Em 24/10/2019, reunimo-nos com 
o Gal. Wagner Gonçalves, Superintendente do SPU/DF. 

Em 23/12/2019, reunimo-nos no Ministério da 
Economia com o Secretário Adjunto da SPU, Gal. Mauro 
Filho, com José Augusto Viana, VP do COFECI, Aurélio 
Dallapícula e Lucimar Elias. Resultado: inclusão no tex-
to da MP 915 da autorização para que pudéssemos in-
termediar a venda direta dos imóveis da União e as ava-

liações pudessem ser feitas por Avaliadores inscritos no 
CNAI (infelizmente, excluída pelo Congresso). Por várias 
vezes, reunimo-nos na sede da SPU e no Ministério da 
Economia. Por isso, louvamos o esforço desses valoro-
sos colegas. 

Louvamos também o esforço do Deputado Federal 
Laércio Oliveira, Presidente de nossa Frente Parlamentar, 
que promoveu reunião com o Ministro Chefe da 
Secretaria de Governo, Gal. da reserva Luiz Eduardo 
Ramos e o próprio Presidente Jair Bolsonaro, com a 
presença do Conselheiro Aurélio Dallapícula, quando 
consolidamos o apoio governamental ao nosso pleito. 
Nossos agradecimentos a essas nobres autoridades. 

Mas a luta não acabou. Ainda trabalhamos para que 
as avaliações possam ser feitas por Avaliadores inscri-
tos no CNAI e temos, ainda, de firmar o convênio de 
cooperação com a Secretaria do Patrimônio da União, 
da mesma forma com que firmamos com a CAIXA. A ven-
da direta, de acordo com a lei, só pode ser disponibili-
zada depois de frustradas duas tentativas de venda por 
meio de concorrência ou leilão público. 

Concluímos agradecendo a Deus e parabenizando a 
toda a Diretoria e Conselheiros do COFECI, assim como 
aos Presidentes, Diretores e Conselheiros Regionais 
que, na medida da possibilidade de cada um, contri-
buíram para a consecução de nossos objetivos comuns.

Respeitosamente.

João Teodoro da Silva
Presidente – Sistema Cofeci-Creci

CARTA AOS CORRETORES 
DE IMÓVEIS DO BRASIL
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Em tempos de COVID-19, muito se tem falado sobre o 
“novo normal” que teremos depois da pandemia. Não 
se trata de mera elucubração. De fato, uma nova revo-
lução existencial está por vir. Mesmo antes da pande-
mia, já dispúnhamos de muitas das atuais ferramentas 
tecnológicas de comunicação online, hoje largamente 
conhecidas. Entretanto uma espécie de receio incon-
fesso nos impedia de utilizá-las. Mas, segundo Ortega y 
Gasset, o homem é fruto de suas circunstâncias.  

O isolamento social transformou nosso modus viven-
di. Hoje, nossa comunicação já não é presencial, mas 
a distância. Segundo o Instituto de Desenvolvimento 
Empresarial (IDEBRASIL), o covid-19 influenciará nossos 
filhos, netos e bisnetos. O advento da vacina certamen-
te acabará com o medo e a insegurança, mas as conse-
quências da pandemia permanecerão para sempre. O 
home office forçado provou que podemos produzir mais 
e melhor trabalhando em casa. 

Grandes empresas gastavam fortunas com passagens, 
hospedagem, alimentação e receptivo para realizar uma 
simples reunião. De repente, perceberam que muitas 
dessas reuniões podem ser feitas pela internet, elimi-
nando viagens e todas as suas consequências. Mas o 
que acontecerá com as companhias aéreas e com toda 
a infraestrutura dos aeroportos, bares, restaurantes, re-
ceptivos e outros, que vivem do turismo de negócios?

As LIVES hoje produzidas por artistas mostraram que 
eles podem atingir público imensamente maior do que 
conseguem com um show presencial, a um custo infini-
tamente menor, sem cobrar nada de quem as assiste. 
As grandes empresas e anunciantes já perceberam que, 
por meio de um desses shows, com muito menor custo, 

podem levar suas marcas e mensagens a um público 
muito maior do que conseguiam com qualquer outro 
tipo de show ou meio de comunicação.

Tudo isso afetará profundamente muitos setores eco-
nômicos, inclusive o mercado imobiliário. As pessoas 
mais qualificadas, os grandes talentos intelectuais, po-
derão ser encontradas e utilizadas pelas grandes orga-
nizações empresariais a distância, de qualquer parte do 
mundo, sem qualquer necessidade de deslocamento, 
tudo por meio da internet. 

O que acontecerá com o trânsito? A inevitável dimi-
nuição de veículos circulando pelas ruas, além de pro-
mover melhor aproveitamento do tempo pessoal, cuja 
importância se abstrai de sua absoluta inexorabilidade, 
proporcionará o descongestionamento das ruas, dimi-
nuindo a poluição ambiental pelo monóxido de carbo-
no e o número de acidentes, repercutindo na indústria e 
na venda de veículos e peças automotoras, nas oficinas 
de reparos e no custo de manutenção da infraestrutura 
rodoviária municipal, estadual e federal. 

Haverá grande reestruturação no mercado imobiliá-
rio. As empresas não mais precisarão de grandes escri-
tórios, com altos custos de alugueres, tributos e manu-
tenção. Boa parte de seus empregados trabalharão em 
casa, também com grande economia de manutenção, 
transporte, alimentação e vestuário. Por questões de 
custos, segurança, poluição, convivência familiar, mo-
bilidade, estresse e outros fatores, muitos optarão por 
pequenas cidades ou áreas rurais próximas. Este será o 
novo amanhã!

João Teodoro da Silva
Presidente – Sistema Cofeci-Creci

UM NOVO AMANHÃ!
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O “vendedor”, no caso, é o 
Corretor de Imóveis. A afirmação 
preconceituosa provocou-me ime-
diata indignação. Entretanto des-
pertou também minha reflexão. O 
articulista pode ter razão. 

O Sistema Cofeci-Creci sempre se 
preocupou em colocar no mercado 
Corretores de Imóveis qualificados 
e prontos para corresponder, com 
eficiência, aos anseios de quem se 
utiliza de seus trabalhos. Mas não 
tem sido fácil. A formação técnica 
exigida pela nossa lei de regên-
cia é precária. Educação geral de 
segundo grau, mais um curso seis 

meses de Técnico em Transações 
Imobiliária (TTI), não raro, de du-
vidosa qualidade, são suficientes 
para o ingresso na profissão.  

Esses cursos, na maioria, são mi-
nistrados a distância. Nada contra 
essa modalidade. Ressalvadas as 
aulas práticas e de laboratórios, os 
cursos online podem ser até mais 
eficientes do que os presenciais. O 
aprendizado remoto, no entanto, 
carece de disciplina e interesse do 
educando, além de qualidade di-
dática. Infelizmente, poucas esco-
las têm. A maioria está interessada 
apenas no faturamento. E os alu-
nos, em boa medida, apenas com a 

inscrição no Creci.
 Para mitigar o pro-

blema, o Cofeci criou 
em 2002 o Exame de 

Proficiência. Só quem 
obtivesse grau 7 (sete) 
poderia inscrever-se no 
Creci. O resultado foi sur-
preendente. No primeiro 
exame, em 2002, apenas 
3,4% dos examinados lo-
graram o grau necessário.  
Mas o número de aprovados 
cresceu rapidamente. No 
último exame, quatro anos 
depois, 34% eram aprovados. 
Mas, infelizmente, o Exame 

foi extinto em 2006. A justiça o con-
siderou ilegal, porque não constava 
na Lei 6530/78. 

O Código de Ética dos Corretores 
de Imóveis (Resolução-Cofeci nº 
326/92) estabelece: “Art. 4º - Cumpre 
ao Corretor de Imóveis de Imóveis, 
em relação aos clientes: I - intei-
rar-se de todas as circunstâncias 
do negócio, antes de oferecê-lo; 
II - apresentar, ao oferecer um ne-
gócio, dados rigorosamente certos, 
nunca omitindo detalhes que o de-
preciem, informando o cliente dos 
riscos e demais circunstâncias que 
possam comprometer o negócio”. 

Com base nessa regra ética, como 
tolerar a afirmação citada no come-
ço deste artigo? Como admitir que 
o Corretor talvez “nem saiba o que 
está por trás da fachada” do imóvel 
por ele oferecido ao seu cliente? No 
caso em questão, talvez o Corretor 
jamais tenha estudado de verdade. 
Provavelmente, obteve por meios 
escusos o diploma de TTI. Esse tipo 
de “corretor de imóveis” não inte-
ressa ao Sistema Cofeci-Creci. Não 
precisamos de quantidade. O que 
nos importa é qua-li-da-de!

Por isso, já que a qualidade está 
escassa na formação de Corretores 
de Imóveis, há duas coisas que 
podemos almejar: o Exame de 
Proficiência, autorizado por lei, 
e o curso superior de Gestão 
Imobiliária, como requisito legal, 
para inscrição no Creci. Respeitado, 
é claro, o direito adquirido. Isso e 
muito mais está previsto no ante-
projeto de modificação da lei de 
regência dos Corretores de Imóveis. 

João Teodoro da Silva
Presidente – Sistema Cofeci-Creci

PROFISSIONAL QUALIFICADO
Um artigo na internet sobre como comprar imóvel surpreendeu-me com um 

conselho final, que dizia: “não confie apenas na palavra do vendedor, ainda que 
seja conhecido. Pode ser que ele nem saiba o que está por trás da fachada”. 
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A rodada teve início em 2005 
quando participei de uma conven-
ção da (NAR), em Orlando – EUA - e 
vi representantes de vários países 
só tratando de negócios imobiliá-
rios, pensei imediatamente, esse 
modelo vai ser sucesso no Brasil, 
dois anos depois estava inaugu-
rando em um evento do Cofeci - 
Conselho Federal de Corretores de 
Imóveis - a Rodada de Negócios, 
cujo o FOCO é, principalmente, a 
integração entres os profissionais, 
até mesmo no mercado interna-
cional, o que gera mais oportuni-
dade de negócios aos corretores 
de imoveis e imobiliárias.

PARCERIAS: a chave para o su-
cesso é o profissional da correta-
gem imobiliária que acredita que 
trabalhar em parcerias com outros 
corretores de imóveis traz mais 
produtividade e agilidade, é a 
melhor forma de atuar no merca-
do. Sempre fui um entusiasta das 
parcerias, os honorários são pelo 
VGV. Quanto mais contatos, conse-
quentemente conseguimos mais 
clientes.

Atualmente passamos por um 
momento muito complicado para 
o setor imobiliário, as parcerias 

minimizaram os prejuízos nesse 
setor. Hoje o cliente exige de nós 
o maior número de ofertas possí-
vel, e só com um banco de dados 
eficiente vamos atender essa de-
manda, por isso é sempre impor-
tante os profissionais divulgarem 
em suas redes e nos seus sites 
que aceitam PARCEIROS, porque 
contando com eles conseguimos 
resultados positivos.

Aqui no Rio de Janeiro, a Rodada 
de Negócios é parceira do APP 
Homer, até mesmo nos peque-
nos eventos e quando vamos 
para eventos de outros estados, 
a Rodada de Negócios acontece 
sozinha.

Já realizamos duas edições 
em Curitiba (PR), 2 edições em 
Fortaleza (CE) 2 em Bonito, no Mato 

Grosso do Sul (MS) e 2 edições 
em Brasília, com apoio do COFECI. 
Temos também também participa-
do dos eventos da FENACI.

No próximo Enbraci – Encontro 
Brasileiro de Corretores de Imóveis 
- que será em setembro em Foz do 
Iguaçu (PR), a Rodada de Negócios 
contará com 26 mesas, cada uma 
com 4 cadeiras, com a colocação 
da bandeira de estado e os cor-
retores chegando vão direto para 
suas mesas esperar os profissio-
nais PARCEIROS e realizar as ne-
gociações, ou seja, uma INOVAÇÃO. 
Dois meses antes do evento vamos 
receber projetos imobiliários que 
serão julgados por uma comissão 
para premiação, onde o 1º. colo-
cado vai receber o Prêmio Master 
Rodada de Negócios.

RODADA DE 
NEGÓCIOS 
IMOBILIÁRIOS

Laudimiro Cavalcanti, diretor do Creci-RJ

Por: Laudimiro Cavalcanti 
diretor do Creci-RJ

Para mais informações 
sobre a Rodada de Negócios: 
(21) 99998-6865
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Nos últimos tempos, por conta do 
isolamento social, muito tem se falado 
sobre a necessidade da tecnologia para 
se fazer negócios.  

Em todos os segmentos, nesses últi-
mos meses, a única forma de se nego-
ciar de forma segura foi através da tec-
nologia e com o corretor de imóveis não 
foi diferente.  

Acostumados com o aperto de mão e 
com o olho no olho o corretor viu do dia 
pra noite todo seu relacionamento pes-
soal ser colocado dentro de uma tela de 
computador ou celular. Iniciou-se assim 
a era do relacionamento digital.  

Perceba que o que mudou foi a for-
ma de relacionamento - de pessoal para 
digital. Mas, independentemente do for-
mato, o relacionamento com o cliente 
continuou existindo. 

Inclusive, a era do relacionamento di-
gital proporcionou identificar de forma 
muito mais clara o corretor focado em 
produto do corretor focado em clien-
te. Quer entender a diferença entre os 
dois? Continue lendo esse texto e quem 
sabe até revolucionar sua forma de fazer 
negócios!  

O corretor focado em produto é aque-
le que coloca no centro do seu trabalho 
o imóvel. Que ocupa grande parte do 
seu tempo procurando o imóvel que o 
cliente disse desejar, mas que não ne-
cessariamente é o que o cliente precisa. 
O corretor focado no produto acaba se 
tornando um “tirador de pedido” que 
ocupa grande parte do seu tempo pro-
curando imóveis que o cliente informou 
que precisa.  

Por outro lado, o corretor focado em 
cliente é aquele que vê as pessoas como 
foco do seu negócio. Investe seu tempo 
entendendo a necessidade das pessoas, 
necessidades essas que às vezes nem o 
cliente realizou que as possui. O corre-
tor focado no cliente já entendeu que o 

segredo da venda está em ouvir o clien-
te para captar a real essência do que o 
cliente precisa.  

Nesse período de isolamento social, o 
corretor focado no cliente ganhou muito 
mais destaque no mercado uma vez que 
somente aqueles que já tinham habili-
dades em cuidar e ouvir o cliente con-
seguiram encontrar boas soluções reali-
zando apenas atendimentos virtuais.  

Porém, para garantir um bom atendi-
mento além de uma boa análise de per-
fil é importante que o corretor apresente 
para seu cliente uma gama de imóveis 
no perfil que ele precisa: é exatamente 
aqui que entra a tecnologia.  

Com uma ferramenta certa nas mãos, 
como o Homer Parcerias Imobiliárias, 
o corretor aumenta exponencialmente 
suas chances de encontrar o que pre-
cisa de forma rápida e prática. Sandro, 
corretor de imóveis na Bahia, realizou 
uma parceria com um corretor do Rio de 
Janeiro por meio da plataforma, e juntos 
venderam um imóvel de R$1.800.000,00. 
“Tudo é difícil no começo, assim como a 
carreira, mas o aplicativo é excelente e 
tem me ajudado muito. As conexões são 
sempre muito seletivas e de confiança”, 
conta o profissional. Assim como o cor-
retor Sandro, outros 45 mil corretores já 
estão usando o Homer como ferramen-
ta tecnológica para atenderem melhor 
seus clientes. 

Fundada em 2016, a startup Homer 
permite que os corretores façam parce-
rias com mais segurança, praticidade e 
garantia de comissão. Além disso, ajuda 
a otimizar a rotina de trabalho dos cor-
retores e, com isso, amplia as possibili-
dades de realização de negócios.  

Os corretores podem se cadastrar 
gratuitamente no Homer entrando no 
site (www.homer.com.br) ou aplicativo 
(disponível para Android e iPhone). Ele 
terá de preencher um formulário sim-

ples com dados pessoais, como seu 
registro junto ao CRECI. Uma vez cadas-
trado no app, o profissional publica um 
imóvel ou perfil de cliente com apenas 
cinco informações simples. Com ajuda 
da inteligência artificial, a plataforma 
conecta automaticamente os corretores 
com clientes ou imóveis dentro do perfil 
desejado. Além de ser um serviço gra-
tuito para os corretores, não é cobrada 
comissão pelos negócios gerados pelo 
aplicativo.  

 “A importância da parceria imobiliária 
está em conseguir oferecer para o clien-
te exatamente o que ele quer ver e o que 
é realmente importante para ele. Através 
de parcerias você atua com uma cartei-
ra ilimitada de imóveis e, ainda, passa a 
ter qualquer imóvel da região, pois outro 
corretor pode se conectar a você e in-
dicar. Dessa forma, o corretor consegue 
melhorar até o atendimento a um clien-
te próprio, com mais opções de imóveis, 
podendo montar uma agenda de visitas. 
Para o profissional isso é incrível, já que 
o cliente não precisa recorrer a outros 
corretores, pois aquele já tem acesso a 
diversas opções de imóveis através das 
parcerias”, diz Livia Rigueiral, CEO do 
Homer Parcerias Imobiliárias.  

Está cada vez mais claro que o corre-
tor de destaque no mercado é aquele 
que foca no cliente e tem na tecnologia 
uma aliada para fechar negociações de 
forma muito mais rápida, segura e atra-
vés de parcerias.  

Com a ferramenta certa nas mãos 
nada é capaz de impedir o crescimen-
to e evolução de um corretor que sabe 
ouvir e analisar o seu cliente. Seja você 
também um corretor de destaque.  

Corretor de Produto ou 
Corretor de Cliente?  
Quem você quer ser?  

www.homer.com.br
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Computadores, notebooks, tablets e celulares se tor-
naram ferramentas de trabalho essenciais neste período 
de isolamento social, como medida de contenção a pan-
demia pelo novo coronavírus (Covid-19). Desta forma, a 
inovação se tornou algo primordial e vital para os setores 
públicos e privados, evitando, assim, prejuízos irreparáveis.

Importante salientar que, mesmo antes da pandemia, 
grande parte da população já dispunha de muitas das 
atuais ferramentas tecnológicas de comunicação online, 
hoje largamente conhecidas. Uma espécie de receio incon-
fesso, entretanto, a impedia de utilizá-las. O home office 
forçado provou que é possível produzir mais e melhor tra-
balhando em casa.

Seguindo essa linha, com mais uma iniciativa pionei-
ra da atual gestão, o CRECI-PE, iniciou, no dia 7 de abril, 
uma série de lives  e Workshops onlines com conteúdos 
direcionados ao  Mercado Imobiliário. O primeiro deles foi 
sobre o Auxílio Emergencial do Governo Federal, com o re-
nomado advogado Dr. Márcio Miranda. Em seguida vieram 
temas como: Locação, Fiscalização, Contratos Imobiliários, 

Documentação Imobiliária, Administração Imobiliária, 
Redes Sociais, Avaliação de Imóveis, Escritura Eletrônica 
Natodigital, entre tantos outros. Vários convidados de des-
taque no âmbito do mercado imobiliário do país dividiram 
seus conhecimentos com os nossos telespectadores.

De abril até o começo de julho, já foram realizadas 25 
(vinte e cinco) lives no Instagram oficial do Conselho e 2 
(dois) workshops online na Plataforma Meet, do Google, 
atingindo, assim, mais de 10.000 visualizações, somando  
as exibições do facebook, instagram e meet.

Com isso, as mídias digitais do CRECI-PE seguem em 
franca expansão. No Instagram, por exemplo, a autarquia 
conta com mais de 6 mil seguidores. Foi registrado, entre 
os meses de março de 2019 a junho de 2020, um aumen-
to de mais de 60% no número de seguidores. Destaca-se 
também que o site do CRECI-PE foi totalmente reformulado 
este ano. O novo site é moderno, interativo e proporciona 
aos usuários uma maior quantidade de ferramentas para 
facilitar a navegação. Além disso, ele se adapta a diversas 
plataformas: Computador, Smartphone e Tablet.

CRECI-PE 
se reinventa 
durante a 
pandemia

Marcelo Oliveira assume o cargo de 
Gestor do CRECI-PE

CORRETOR SOLIDÁRIO

No dia 1º de julho, o coordenador de Fiscalização, Marcelo Oliveira, foi desig-
nado para ocupar o cargo de Gestor do CRECI/PE.

Em sua substituição, o fiscal Luiz Braz assumiu a coordenadoria de Fiscalização.
Para o Presidente, Francisco Monteiro, e o vice-Presidente, Marcelo Wanderley, 

as nomeações têm o intuito de aprimorar os trabalhos internos do CRECI/PE, 
além de servirem de estímulo e reconhecimento pelos bons serviços desenvol-
vidos pelos funcionários nos últimos anos.

O CRECI-PE, por meio do CRECISOCIAL, lançou a campanha intitulada de CORRETOR 
SOLIDÁRIO. Uma campanha de doação de cestas básicas para pessoas, incluindo até mes-
mo colegas, que se encontram com dificuldades por razão da Pandemia do CoronaVírus, e 
as consequências por ela causadas. Até o mês de julho mais de 100 cestas foram entregues.

CRECI-PE Por: Sibele Fonseca
Fotos: CRECI-PE

Autarquia já realizou mais 
de 25 lives no Instagram e 2 
workshops online durante o 
isolamento social.

Luiz Braz, Vice-presidente Marcelo Wanderley, 
Presidente Francisco Monteiro e Marcelo Oliveira
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CRECI-SP

Corretores se aprimoram 
para acompanhar digitalização do mercado

Lives, assinaturas digitais de contratos, visitas 
virtuais... De uma hora para outra, os profissionais 
que atuam no segmento imobiliário tiveram que 
se adaptar a uma nova realidade no trabalho. Sem 
sombra de dúvida, se a intermediação imobiliária – 
nos moldes como a conhecíamos até o início do ano 
– já era um processo que exigia pessoas gabaritadas 
para a sua execução, com o emprego de novas tec-
nologias, esses pré-requisitos se fizeram mais visí-
veis e necessários ao corretor de imóveis. 

Com isso, o CRECISP se reorganizou para auxiliar 
o profissional, lhe fornecendo subsídios para saber 
lidar com os recursos tecnológicos que podem oti-
mizar as tarefas de seu dia a dia. E nesse sentido, a 
TV CRECI ganhou destaque especial. 

Em apenas cinco meses, o canal do Conselho no 
Youtube saltou de 266 mil visualizações para mais 
de 420 mil. E essa foi apenas uma das métricas atin-
gidas pelo CRECISP por conta das lives e palestras 
exibidas entre janeiro e maio deste ano. 

A pandemia despertou um grande interesse dos 
corretores pela informação e conhecimento sobre o 
mercado imobiliário. No que se refere ao tempo as-
sistido, o Youtube do Conselho, que registrava cerca 
de 452 mil horas assistidas em janeiro, teve um cres-
cimento surpreendente, atingindo 792 mil horas no 
mês de maio. 

O gráfico da TV CRECI também é ascendente nesse 
período: as exibições foram visualizadas 298 mil ve-
zes em maio contra 13.400 vezes em janeiro. 

Todas as mídias do Conselho ganharam uma gran-
de audiência no período de quarentena, indicando 
que os profissionais aproveitaram o tempo de isola-
mento para a reciclagem de conhecimentos. 

No Facebook, outra rede social importante do 
CRECISP, os 33 mil minutos visualizados em janeiro 
se transformaram em mais de 78 mil ao final de 5 
meses. E é por essa participação que o CRECISP ga-
nha ainda mais motivação para continuar se comu-

nicando com seus inscritos, em prol do crescimento 
de seus profissionais. 

O treinamento dos corretores e o desenvolvimen-
to de novos cursos têm sido pautas constantes nas 
reuniões da Diretoria da entidade, ciente do peso 
que essas ações podem ter na carreira dos inscritos. 
Recentemente, foi lançado o ciclo de estudos sobre 
Lucro Imobiliário que vem somar aos outros progra-
mas disponibilizados pelo Conselho. 

Na plataforma EaD, também é possível ter acesso 
aos cursos de: Documentação Imobiliária, Fotografia 
Imobiliária, Perito Judicial, Como usar a HP12C, 
Avaliação Imobiliária e Prevenção à Lavagem de 
Dinheiro. Todos alinhados às reais necessidades dos 
corretores. 

A procura por essa programação, ao longo desses 
meses de quarentena, também aumentou significati-
vamente. E nesse quesito, o curso de Documentação 
Imobiliária é um dos campeões: desde o final de 
março, mais de 4 mil alunos acompanharam as au-
las. Na sequência, vem o de Perito Judicial, com mais 
de 2.500 interessados. 

E caso as vagas para o curso de Avaliação 
Imobiliária fossem ilimitadas, este seria, sem dúvida, 
o mais procurado pelos corretores, haja vista que as 
inscrições se esgotam em poucos minutos semanal-
mente. No entanto, essa limitação é necessária devi-
do à necessidade de se prever um espaço físico para 
a realização da prova para a conclusão do curso. A 
grande vantagem dessa programação de estudos 
desenvolvida pelo CRECISP é que ela está à dispo-
sição de profissionais de todo o País, que podem se 
inscrever e iniciar suas aulas acessando o endereço: 
http://ead.creci.org.br 

“Aqueles que acreditam que nada mudou nas in-
termediações de imóveis, estão fadados ao fracasso 
na profissão. Hoje as mudanças são muitas e acon-
tecem muito rapidamente. A atualização tem que ser 
constante”, concluiu o presidente do Conselho, José 
Augusto Viana Neto.



REVISTA COFECI

13JULHO DE 2020

CRECISP assina protocolo 
para abertura das imobiliárias da Capital

Por: Assessoria de imprensa CRECI-SP
Fotos: CRECI-SP

No início de junho, o Conselho participou da so-
lenidade de assinatura do protocolo de medidas a 
serem tomadas pelas imobiliárias da cidade de São 
Paulo, para o reinício das atividades, na segunda 
quinzena do mês. 

O documento foi subscrito pelo Secretário 
Municipal da Casa Civil, Orlando Faria, pelo presiden-
te da Câmara Municipal, Eduardo Tuma, pela secretá-
ria municipal de Desenvolvimento e Trabalho, Aline 
Cardoso, pela vereadora Janaína Lima, sob o aval do 
prefeito da Capital, Bruno Covas. 

Além do presidente do CRECISP, José Augusto Viana 
Neto, também assinaram os presidentes do Seconci, 
Haruo Ishikawa; do Secovi, Basílio Jafet; da AABIC, José 
Roberto Graiche Júnior; e da ABRAINC, Luiz Antonio 
França. 

Bruno Covas agradeceu pela colaboração de to-
das as entidades que se dispuseram a debater com 
a Prefeitura as melhores formas de reabertura com 
segurança do setor imobiliário o que, segundo o pre-
feito, é um dos maiores desafios da cidade de SP. 

O protocolo aceito pela prefeitura inclui as seguin-
tes medidas: 

 – Distanciamento social, atendimento presencial 
reduzido, distância de 1,5 m entre as pessoas, 
visitas limitadas a uma família por vez; 

 – Higiene pessoal, uso de máscaras, lavagem e 
higienização de mãos com álcool 70%, forneci-
mento de kit higienizado a clientes (com caneta 
e material promocional); 

 – Divulgação dos protocolos com informações 
sobre as medidas em cartazes, folhetos e por 
meio eletrônico;

 – Testagem de colaboradores; 

 – Horários alternados de funcionamento e tur-
nos diferenciados aos colaboradores; 

 – Agendamento e atendimento por quatro horas 
diárias; 

- Trabalho em home office sempre que possível e 
condições especiais àqueles que não tenham quem 
cuide de seus dependentes.
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CRECI-SP

CRECISP e OAB-SP 
se unem em prol da democracia

No dia 15 de julho, o CRECISP e a OAB-SP organiza-
ram uma videoconferência com o objetivo de reunir 
representantes de diversas entidades, em apoio ao 
Movimento Democracia Sempre, lançado pela Ordem 
dos Advogados no início de junho. 

Tendo como pauta principal a retomada do merca-
do imobiliário e, consequentemente, a estabilidade 
econômica no País, o evento ressaltou a importância 
do estabelecimento de uma sociedade civil unida, 
independentemente de preferências políticas ou 
ideológicas. 

O presidente do CRECISP, José Augusto Viana Neto, 
destacou que todos buscam a paz social e a tranqui-
lidade no mercado para poderem produzir, pois não 
há entendimento sem que a força produtiva consi-
ga seu sustento. “Vivemos um momento ímpar no 
mundo, enfrentando um inimigo invisível e difícil de 
combater. E só teremos condições de retornar à nor-
malidade de nossos negócios e do emprego no setor 
imobiliário se houver essa concentração de esforços 
de todos os segmentos.” 

O presidente da OAB-SP, Caio Augusto Silva dos 
Santos, se pronunciou afirmando que o intuito des-
se Movimento é, justamente, o de proporcionar um 
envolvimento de todas as instituições em prol da 

superação das dificuldades nos mais variados cam-
pos. “Precisamos dar voz à aglutinação de forças, 
nos mantendo unidos para abrir o caminho do en-
tendimento. Uma sociedade só é forte quando com-
preende a importância de cada um dos grupos que 
a compõe.” 

Representando os corretores de imóveis do Brasil, 
o presidente do Cofeci, João Teodoro da Silva, levan-
tou a bandeira da educação como principal caminho 
para uma sociedade mais democrática. “Como po-
demos falar em democracia quando mais de 40% da 
nossa população são semianalfabetos? Quando não 
entendemos o significado da palavra democracia, 
acabamos sendo ludibriados. Acho que é essa é uma 
questão educacional, principalmente.”

Também se pronunciaram o presidente da 
Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias 
(ABRAINC), Luiz Antonio França; Basílio Jafet, pre-
sidente do Secovi; Tirso Meirelles, presidente do 
Sebrae-SP. Participaram, ainda, da videoconferência 
cerca de 80 convidados, dentre diretores, conselhei-
ros e delegados do CRECISP, e representantes da 
OAB-SP e da Caixa de Assistência dos Advogados de 
São Paulo (CAASP), com destaque para seu presiden-
te, Luiz Ricardo Vasques Davanzo.
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Automação garante eficiência 
no atendimento aos inscritos

Por: Assessoria de imprensa CRECI-SP
Fotos: CRECI-SP

Quando o CRECISP passou a operar com toda a 
sua equipe em home office, devido ao decreto de 
isolamento social, a Diretoria colocou em prática 
algo que já vinha sendo planejado há algum tempo: 
a consolidação do atendimento virtual do Conselho. 

Sem sombra de dúvida, a automação do atendi-
mento aos requerentes torna as empresas mais di-
nâmicas e eficientes, proporcionando satisfação e 
trazendo credibilidade às instituições. 

No caso específico do CRECISP, as inovações tecno-
lógicas sempre estiveram nos projetos da entidade, 
trazendo uma modernização à gestão e integrando 
os seus diversos setores. E agora, com a pandemia, 
surgiu o momento mais adequado para que essa fer-
ramenta fosse disponibilizada para a utilização dos 
inscritos em seu contato com o CRECISP. 

Assim, o corretor já pode contar com o chat onli-
ne, por meio do qual ele será prontamente atendi-
do, para tirar dúvidas, solucionar questionamentos 
e acompanhar processos. Com isso, o trabalho será 

mais rápido e haverá uma sensível diminuição no 
uso de recursos burocráticos, como papel e arquivos. 
A automação dos processos de atendimento vai mui-
to mais além do que simplesmente atender alguém. 
Com ela, é possível alimentar um relacionamento e 
garantir uma relação duradoura entre o cliente e a 
empresa. 

De acordo com o presidente do CRECISP, José 
Augusto Viana Neto, a intenção é oferecer um serviço 
que supere as expectativas do corretor e da socieda-
de. “Temos condições de dar um suporte de ótima 
qualidade, com funcionários treinados e aptos a so-
lucionar as pendências de nossos inscritos. Estamos 
trabalhando diuturnamente no sentido de aprimorar 
ainda mais esse atendimento, buscando a excelên-
cia constante.” 

Viana comentou, ainda, que a automação dará 
ao Conselho uma visão mais ampla a respeito das 
demandas dos inscritos, mostrando gargalos, pon-
tos críticos e norteando a Diretoria, para que possa 
corrigi-los. 

“A automação é a chave para a agilização de processo e para o cumprimento de prazos,

trazendo credibilidade às instituições.”
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CRECI-PA/AP

Volta a rotina presencial com as 
precauções recomendadas

Acompanhando as orientações e decisões das autoridades sanitárias do país, do Estado e do 
Município, o CRECI regional está retornando gradativamente à rotina presencial, ilustrada pela presença, 
em momento anterior à pandemia, do presidente nacional do Sistema COFECI-CRECI, João Teodoro da 
Silva, recebido pelo presidente regional, Jaci Colares e demais diretores.

O acesso dos corretores e outros com assuntos a tratar na sede do CRECI foi retomado no início da 
semana e continuará sendo amplificado ao ritmo das decisões oficiais, sobre o distanciamento social 
e evitar as aglomerações, retomando a facilidade dos contatos e das relações entre os profissionais, a 
diretoria e os servidores, sempre dispostos aos atendimentos necessários.
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Por: Assessoria de imprensa CRECI-PA/AP
Fotos: CRECI-PA/AP

No ingresso às dependências 
da moderna sede do CRECI, a 
exigência de que todos usem a 
máscara e higienizem as mãos 
e objetos que conduzam, se-
guindo os protocolos definidos 
para a prevenção e precauções 
para conter a propagação do 
coronavÍrus.

Nas salas onde funcionam os 
diversos setores administrativos 
do CRECI regional, os funcioná-
rios estão com máscaras, usam o 
alcool gel para limpeza das mãos 
e todos os objetos são higieniza-
dos com frequência.

A exemplo da sede nacional do Sistema COFECI-
CRECI, em Brasília, e de todos os regionais no país, o 
CRECI regional cumpre todas as regras de higiene am-
biental e proteção de público e servidores contra a 
pandemia.

Embora com o atendimento já 
restabelecido, com o acesso de 
um demandante de cada vez, as 
correntes e fitas demarcadoras 
de espaços asseguram o distan-
ciamento social recomendado 
pelas autoridades sanitárias.

A medida que as recomendações de proteção pessoal e distanciamento social forem sendo abran-
dadas pelas autoridades sanitárias, o Sistema COFECI-CRECI e os CRECI regionais seguirão reduzindo as 
precauções, até atingir a normalidade que se deseja ocorra o mais rápido possível.
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A Biblioteca Central do Creci-RJ fez uma bela home-
nagem ao desembargador e professor, Sylvio Capanema, 
que faleceu recentemente, no dia 20 de junho. Um mo-
biliário foi reservado especialmente com livros e fo-
tos do Desembargador lembrando de suas obras, que 
tanto contribuíram para o direito imobiliário e a sua 
primeira passagem pela biblioteca, em novembro de 
2009. Capanema participou do projeto “Paixão de ler”, 
promovido pelo Conselho e pela Secretaria Municipal 
de Cultura e apresentou o tema “Literatura especiali-
zada, com narrativas vivenciadas”. Amante da leitura o 
desembargador revelou na época:

-Eu leio desde os 8 anos de idade e tudo o que con-
quistei, devo a leitura. A criação de uma biblioteca mos-
tra a nossa luta pelo aperfeiçoamento intelectual do 
brasileiro.”

O presidente do Creci-RJ, Manoel da Silveira Maia, 
destacou a importância de Sylvio Capanema:

- Uma trajetória brilhante, um magistrado de grande 
conhecimento, Sylvio sempre participou das iniciativas 
promovidas pelo Conselho, transmitindo para a cate-
goria ensinamentos de grande relevância. Foi um entu-
siasta e grande apaixonado pelo Direito e pelo mercado 
imobiliário e sempre valorizou as iniciativas de aprimo-
ramento da profissão.

Creci-RJ implanta serviços digitais para agilizar 
as demandas dos corretores de imóveis da sociedade

Biblioteca homenageia 
Sylvio Capanema

A pandemia em decorrência do 
novo coronavírus foi algo que atin-
giu a todos de maneira repentina 
e com isso o Creci-RJ precisou se 
adaptar e adotar medidas de aten-
dimento e serviços à distância para 
solucionar as dúvidas e demandas 
dos profissionais no período de iso-
lamento social.

Assim sendo, o quadro funcional 
da sede e as Delegacias Regionais, 
a partir de maio, passaram a atuar 
de forma remota fazendo atendi-
mentos em home office. Indo além, 
o Conselho trouxe uma inovação 
que foi a implantação de serviços 
online relacionados aos processos 
de inscrição, transferência, pedidos 
de baixa, entre outros. Portanto, a 
partir dessa novidade foi possível 
iniciar de maneira virtual os trâ-
mites para dar entrada no registro 
profissional de corretor de imóveis, 
no registro jurídico, na carteira de 
estagiário, entre outras solicitações 

encaminhadas aos canais de conta-
to da Secretaria do Conselho.

Mesmo com a retomada das ati-
vidades presenciais na sede e nas 
delegacias regionais, o Creci-RJ 
entende que a experiência com a 
implantação dos atendimentos vir-
tuais foi altamente positiva e tra-
ta-se de um caminho sem volta e 
que deve cada vez mais ser estimu-
lada. Portanto, o Conselho manteve 
o atendimento virtual para agilizar 
os procedimentos e solucionar as 
demandas com rapidez e eficiência. 
Em um período em que o distancia-
mento social precisa ser aplicado, 
os atendimentos virtuais continuam 
sendo os meios mais recomenda-
dos, evitando-se assim aglomeração 
de pessoas na sede e nas delegacias 
regionais.

Nas solicitações de inscrição, 
após o encaminhamento dos docu-
mentos por e-mail, acontece a veri-
ficação dos mesmos para saber se 

estão todos corretos. Após essa eta-
pa, o boleto para pagamento é gera-
do e encaminhado por e-mail para 
o solicitante. Em seguida, com o en-
vio do comprovante de pagamento 
é gerado o número de protocolo e 
processo tem andamento de manei-
ra virtual.

No portal do Creci-RJ estão dispo-
níveis os endereços eletrônicos de 
todos os setores do Conselho e das 
Delegacias Regionais para entrar em 
contato e agilizar as demandas de 
forma virtual.

Essa implantação do atendimen-
to online é um avanço sem prece-
dentes na trajetória do Conselho e 
fundamental para que as solicita-
ções dos corretores de imóveis e 
da sociedade em geral possam ser 
atendidas com eficiência, resguar-
dando a saúde neste momento de 
pandemia.

CRECI-RJ

Homenagem ao desembargador Sylvio Capanema conta com obras e imagens 
relevantes na Biblioteca do Conselho.
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Conselho lança 
E-book para 
corretores de imóveis

UniCreci disponibiliza 
cursos virtuais

Na pandemia do coronavírus, 
muitas empresas e profissionais 
adotaram procedimentos de traba-
lho nas residências. Nesse período, 
o Creci-RJ elaborou um E-book es-
pecial para impulsionar os correto-
res de imóveis que estão atuando 
no sistema home office. O objetivo 
é proporcionar informações rele-
vantes para que mesmo em perío-

do de isolamento social o corretor 
de imóveis possa construir pontes 
para resultados consistentes. São 
dicas essenciais para manter a pro-
dutividade, o contato com os clien-
tes e a organização necessária para 
continuar produzindo.

No E-book, que pode ser baixado 
gratuitamente no portal do Creci-RJ 
(www.creci-rj.gov.br), constam qua-

tro reportagens úteis aos corretores 
de imóveis proporcionando conteú-
do relevante ao profissional para 
se manter em evidência nesse mo-
mento de isolamento social. Faça o 
download e tenha acesso a um con-
teúdo de qualidade para produzir 
no mercado imobiliário mesmo em 
distanciamento.

Devido ao atual momento de enfrentamento de uma 
pandemia, os setores de todas as áreas e serviços pre-
cisaram se reinventar e criar condições para que de al-
guma forma as atividades possam continuar sendo exe-
cutadas. Nesse sentido, a UniCreci trouxe uma inovação 
com a disponibilização de cursos online, buscando per-
mancer trilhando sua trajetória como referência e pro-
porcionar o aprimoramento aos corretores de imóveis, 
resguardando a saúde dos profissionais.

No mês de julho, no dia 02, foi realizado o curso on-
line “Educação Financeira”, ministrado pelo professor e 
assessor pedagógico do Creci-RJ, Manuel Alexandre. O 
tema é bastante pertinente no atual cenário de pande-
mia em que as finanças precisaram ser reorganizadas.

Seguindo com a nova metodologia virtual de cursos, 

a Unicreci, que sempre acredita e aposta no potencial 
da categoria fazendo parte do desenvolvimento de cada 
profissional, desenvolveu nos dias 07 de julho e 09 de 
julho, o curso  “Instagram Para Corretores de Imóveis, 
tendo à frente o professor Fábio Nemer, ensinando so-
bre o uso adequado da rede social pelos profissionais 
e transmitindo dicas de como ampliar as oportunidades 
de negócios.

Os cursos são ministrados através do aplicativo 
“Google Meet”. Lembrando que as iniciativas de aprimo-
ramento promovidas pelo Creci-RJ são sempre gratuitas.

Por: Assessoria de imprensa CRECI-RJ
Fotos: CRECI-RJ

E-book Home Office para corretores de imóveis proporciona conteúdo de 
destaque para o profissional se manter em evidência durante a pandemia.
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A primeira morte registrada em função do novo coro-
navírus no Brasil aconteceu dia 23 de janeiro de 2020, em 
Minas Gerais. A segunda, veio em 26 de fevereiro, em São 
Paulo. Em 11 de março, a Organização Mundial de Saúde 
declarou a pandemia. Em 17 de março, entramos em iso-
lamento social. Mas, até esta data, 03 de junho, não há 
como saber se já atingimos ou não o pico do contágio. Por 
isso, qualquer previsão de retorno à normalidade é mera 
conjectura.

Todavia, ainda que só retornemos ao pleno trabalho em 
2021, as perspectivas para o mercado imobiliário são oti-
mistas. O crescimento previsto para 2020, de mais de 20% 
em relação a 2019, foi estancado, mas não anulado. Houve, 
na verdade, um adiamento. A demanda foi reprimida, mas 
continua latente. Assim que a economia voltar a funcionar, 
essa demanda explode. Só precisamos de boas condições 
macroeconômicas. Mas isso nós temos. 

O Brasil é um país de dimensões continentais, com mais 
de 8,515 milhões de km² de território, classificado como a 
oitava economia global, com 2,93% do PIB mundial, entre 
193 países soberanos, e cerca de 212 milhões de habitantes. 
Temos um agronegócio poderoso, que produz quatro vezes 
o que consumimos. Estamos em segundo lugar no mundo 
em volume de alimentos exportados para 180 países, abai-
xo apenas dos EUA.

De fato, a pandemia provocou reviravolta na economia 
mundial, e também no Brasil. A queda do nosso PIB em 
2020 está estimada em cerca de 5%, podendo ser maior, 
já que no mundo a queda média poderá chegar a 9%. Mas 
isso não nos assusta. Conhecemos a garra e a disposição 
do povo brasileiro para vencer obstáculos. Aliás, esse é o 

nosso maior patrimônio. Capacidade para desenvolver no-
vas ideias, novas tecnologias, novas formas de trabalho e 
novas percepções não nos falta.

A crise pandêmica é realmente diferente, inédita. Mas 
somos experts na superação de crises. Além do Réis, moe-
da herdada de Portugal, desde 1942, com a implantação 
do Cruzeiro, até 1994, com o atual Real, tivemos oito moe-
das diferentes. São elas: Cruzeiro, Cruzeiro novo, Cruzeiro, 
Cruzado, Cruzado novo, Cruzeiro, Cruzeiro Real e Real, e ain-
da a URV, moeda de transição para o Real. Em 1987, com a 
queda do plano Cruzado, chegamos a registrar inflação de 
80% ao mês.

Hoje, temos uma demanda reprimida por imóveis. Ou 
seja, muitos deixaram de comprar por causa do isolamento 
social, não porque não podem. Mas, assim como em 2005 
(início do nosso boom imobiliário), quando veio à luz a 
grande demanda reprimida por falta de financiamentos, 
também será em 2021. Passada a pandemia, muitos volta-
rão a comprar. Os bancos afirmam que teremos financia-
mentos para todas as classes sociais. 

O Governo Federal tem feito sua parte. Programas de 
apoio a grandes, médias e pequenas empresas e aos traba-
lhadores e profissionais autônomos já somam mais de 700 
bilhões de Reais. Por outro lado, nunca na nossa história 
tivemos juros oficiais (SELIC) de 3% ao ano, nem inflação 
tão baixa, na casa dos 2,2% ao ano. Hoje temos, inclusive, 
financiamento habitacional a juros fixos por até 30 anos. Só 
precisamos de trabalho e fé. Mas isso não nos falta.

João Teodoro da Silva
Presidente – Sistema Cofeci-Creci – junho/2020

MERCADO 
IMOBILIÁRIO 
NO BRASIL 
PÓS-PANDEMIA
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CRECI-MG

Com a pandemia e a proibição de fiscalização no 
país, novas estratégias foram traçadas pelo setor de 
Fiscalização do Creci Minas. O foco tem sido as redes 
sociais e a atuação dos agentes fiscais em encontrar 
situações irregulares neste ambiente virtual. A abor-
dagem é informativa, coibindo situações irregulares, 
para posterior averiguação in loco quando puder ser 
realizada.   

No balanço trimestral, antes da pandemia, de janeiro 
a 19 de março, foram computadas 17.185 visitas fiscais 
(diligências) realizadas e lavrados 12.962 autos. Destes, 
678 por exercício ilegal da profissão e 1.008 por descum-

primentos éticos. As notificações comuns chegaram a 
2.537 e foram 153 representações encaminhadas para o 
Ministério Público.

Marcos César Gomes Ferreira, chefe do departamento 
de Fiscalização, aponta que o Conselho tem praticado 
com extrema dedicação a sua atividade fim. “Mesmo 
com a pandemia, estamos recebendo todas as denún-
cias, registrando, além de estarmos focados no ambien-
te virtual. Não vamos medir esforços para continuar 
coibindo o exercício ilegal e protegendo a sociedade”, 
pontua.

A cidade de Viçosa tem, a partir 
deste mês, um novo delegado sub-
-regional do Creci Minas. Quem as-
sume a função é o corretor de imó-
veis e advogado Cochise Saltarelli 
Martins, que atua há mais de 10 
anos no mercado imobiliário com 
aluguel, vendas e construção de lo-
teamentos e prédios.

Cochise disse que quer contribuir, 
cada vez mais, para a profissionali-
zação do mercado, trazendo para o 
Creci Minas as pessoas que atuam 
no setor imobiliário de forma ama-
dora. "É registrando, estudando que 
garantiremos a segurança dos clien-
tes e dos profissionais. O estudo 
tem que ser contínuo", frisa.

O delegado anterior, Luciano de 
Freitas Moreira, pediu exoneração 
da função por motivos de candida-
tura política. "É importante externar 
e agradecer o valoroso trabalho rea-
lizado por Luciano frente a criação 
da sub-regional de Viçosa, dentre 
outras participações enquanto de-
legado, junto à classe profissional", 
agradece o presidente do Creci 
Minas, Newton Marques Barbosa 
Junior.

Fiscalização atuante
durante a pandemia

Sub-regional de Viçosa tem novo delegado

Por: Assessoria de imprensa CRECI-MG
Fotos: CRECI-MG

Júlio César Tofanelli – Assessor para Assuntos de Delegacias e chefe do Setor de Registro e Cadastro
Cochise Saltarelli – delegado da sub-regional de Viçosa
Newton Marques Barbosa Junior, presidente do Creci-MG
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O CRECI/SC apresenta balan-
ço dos números do trabalho da 
Fiscalização, realizado entre ja-
neiro e maio de 2020 e mesmo 
depois das restrições de circula-
ção causadas pela pandemia de 
Coronavírus, o trabalho seguiu 
sendo realizado virtualmente. Os 
números são resultados de um 
planejamento de trabalho con-
cretizado pelo Departamento 
de Fiscalização, que conta com 
agentes fiscais preparados para 
atender o mercado imobiliário de 
Santa Catarina. 

Nos cinco primeiros meses des-
te ano, 4.028 diligências adminis-
trativas foram realizadas em diver-
sas cidades do Estado, entre elas, 
Florianópolis, Balneário Camboriú, 
Garopaba, Palhoça, Joinville, 
Criciúma, Lages, Chapecó, que ge-
raram 366 autos de constatação 
lavrados referentes ao exercício 
ilegal da profissão. 

Outra irregularidade comum que 
os agentes fiscais registraram nes-
ses meses são os anúncios de imó-
veis loteados ou em condomínio, 
sem o número de registro de in-
corporação. Somente entre janeiro 
e maio deste ano, foram verifica-
dos 60 anúncios de imóveis irregu-
lares. “Vender sem incorporação é 
crime e o corretor de imóveis pode 
responder tanto na esfera jurídica 
quanto no Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis”, argumenta 
o Coordenador da Fiscalização do 
CRECI/SC, Ponciano Greff.

Apesar do esforço e empenho 
da Fiscalização do CRECI/SC, in-
felizmente ainda são encontra-
das muitas práticas irregulares 
no mercado imobiliário. “Falsos 
corretores de imóveis e outras 
situações irregulares demandam 
atenção especial, não somente da 
equipe do CRECI, mas também da 
própria categoria, afinal, é a repu-
tação dos profissionais que está 
em foco”, define 

Estratégias
Antes de sair a campo, a equipe 

da Fiscalização se reúne e define 
as estratégias realizadas,  alinha-
das a Diretoria e que atendem 
as chamadas de outros setores, 
como Ouvidoria, Comunicação, 
Secretaria e Financeiro. Os núme-
ros também contam com a parti-

cipação efetiva da comunidade e 
dos profissionais inscritos e que 
trabalham de forma legal, que 
encaminham denúncias ou infor-
mam irregularidades por meio do 
e-mail denuncia@creci-sc.gov.br.  
Desde o início do ano este canal 
atendeu 155 notificações. 

Para o Diretor de Fiscalização 
do CRECI/SC, C.I Moacir Pasin, Os 
números representam o cumpri-
mento da missão do Conselho. 
“O CRECI-SC, assim como todos 
os conselhos profissionais, tem 
a missão fundamental de cre-
denciar e fiscalizar o exercício da 
profissão. É dessa forma que pro-
tegemos a sociedade e os bons 
Corretores de Imóveis das ilegali-
dades cometidas pelos aventurei-
ros que tentam entrar no merca-
do”, finalizou.

Fiscalização contra exercício ilegal da 
profissão segue atuante em Santa Catarina

CRECI-SC

Equipe da Fiscalização do CRECI/SC realizou nos cinco primeiros meses deste ano, 4.028 diligências administrativas 
em todo o estado. 
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O Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis – 11ª Região 
(CRECI/SC) realizou no último dia 18 
de junho, um leilão online de (doze) 
automóveis de propriedade da au-
tarquia federal. O leilão teve a par-
ticipação de 237 interessados, 9 ar-
rematantes e foi realizado pelo site: 
www.cesarmoresco.com.br, por in-
termédio do Leiloeiro Público Oficial 

César Luis Moresco, matriculado na 
Jucesc, sob o nº AARC/138.

No total, foram leiloados quatro 
(04) veículos nos modelos Fiesta/
Ford, sete (07) Celta/GM, e 01 Gol/
VW, que juntos, arrecadaram o mon-
tante de R$ 180.100,00 (cento e oi-
tenta mil e cem reais). Este valor, já 
depositado na conta do CRECI/SC, 
será reinvestido em outras priori-
dades do Conselho, que anualmen-
te tem suas contas avaliadas pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU).

A troca foi aprovada em Reunião 
de Diretoria 018/2019, realizada em 
5 de setembro e depois deferida 
em Sessão Plenária em outubro. O 
CRECI/SC optou em utilizar carros 
locados ao invés de realizar a troca 

da frota após a realização do com-
parativo de custos entre adquirir 
veículos próprios, ou realizar um 
contrato anual de locação por meio 
pregão eletrônico.

Segundo a Coordenadora de 
Compras e Licitações do CRECI/SC, 
Leoni Kilpp, a locação de veículos já 
é uma prática realizada em outras 
entidades governamentais justa-
mente por ser menos onerosa para 
os órgãos públicos.“Despesas com 
revisão e manutenção, seguro e ou-
tros custos ficam a cargo da locado-
ra e sempre teremos veículos novos 
em bom estado e disponíveis para 
os serviços de Fiscalização”, argu-
mentou Leoni.

Desde maio, o Conselho Regional 
de Corretores de Imóveis -11ª Região 
(CRECI/SC) realiza atos solenes vir-
tuais de entrega de credenciais aos 
novos Corretores de Imóveis de 
Santa Catarina, permitindo que os 
novos profissionais possam nego-
ciar imóveis de forma legal.  No dia 
16 de junho, outros 35 profissionais 
foram credenciados e desde a se-
gunda quinzena de maio, mais de 
400 novos profissionais de todas 
as regiões do Estado receberam as 
identidades profissionais para po-
der atuar no mercado de trabalho.

Por meio de um aplicativo de ví-
deochamada, são montadas sa-
las virtuais com os novos corre-
tores, o presidente do CRECI/SC, 
Antonio Moser, o Diretor-adjunto 
de Delegados e Delegacias, Otto 
Engelmann e a Coordenadora do 
Sindicato dos Corretores de Imóveis 

de Santa Catarina (Sindimóveis), 
Valéria Rodrigues.

A iniciativa é uma forma de ga-
rantir que novos profissionais sejam 
credenciados em meio as determi-
nações de isolamento social decre-
tadas pelas autoridades, que proíbe 
a realização de eventos presenciais, 
como forma de combater a contami-
nação pelo Coronavírus (Covid-19). 
“Gostaríamos de cumprimentá-los 
pessoalmente hoje, mas foi a so-
lução que encontramos para nos 
adaptar as novas necessidades que 
se apresentaram em função da pan-
demia que afeta o Brasil e o mundo”, 
explicou Moser.

Hora do Juramento
Assim como nas cerimônias de 

entrega de credenciais feitas pre-
sencialmente, o momento mais im-
portante do ato é o Juramento que 

o Corretor de Imóveis faz. No Ato 
Solene, ele é proferido pelo pre-
sidente que, virtualmente, junto 
com os novos profissionais prome-
tem atuar na categoria com ética e 
profissionalismo.

Após o Juramento, é realizada a 
chamada nominal de cada partici-
pante presente na sala virtual, em 
que é informado o número de regis-
tro do CRECI. Nos dias subsequen-
tes ao Ato Solene, os participantes 
recebem por e-mail toda a docu-
mentação que os habilitam a traba-
lhar e podendo iniciar na profissão 
imediatamente.

Leilão de veículos do CRECI/SC 
arrecada mais de R$ 180 mil

Solenidades virtuais credenciaram mais de
400 novos profissionais em SC

Por: Assessoria de imprensa CRECI-SC
Fotos: CRECI-SC

Leilão online aconteceu no dia 18 de junho e 11 
carros foram arrematados. 

Para o presidente do CRECI/SC, Antonio Moser, essa 
foi a solução encontrada para nos adaptar às novas 
necessidades que se apresentaram em função da 
pandemia que afeta o Brasil e o mundo.
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Hoje exatamente na metade desta nova gestão, pode-
mos fazer um breve balanço das ações, projetos e medidas 
desenvolvidas pelo Conselho para a sociedade demandan-
te dos serviços imobiliários e para os fundamentais profis-
sionais do mercado imobiliário do Distrito Federal.

Possuindo como um de seus objetivos principais, a ges-
tão atual assim que assumiu idealizou, criou e implantou 
robusta estrutura de Governança no âmbito do CRECI-DF, 
criando para isso por meio da Portaria nº 40 de abril de 

2019 a Coordenadoria de Gestão de Risco e Integridade da 
Autarquia, se tornando assim o primeiro Conselho do sis-
tema COFECI-CRECI a possuir e contar com as atribuições e 
atividades de uma estrutura de Compliance e Integridade 
Pública, a qual foi responsável pela criação e implementa-
ção de inúmeros mecanismos de controle na administração 
da coisa pública, como por exemplo Portarias e Instruções 
Normativas estabelecendo:

Possuindo também como seus principais objetivos a 
desburocratização de serviços, fiscalização e transparên-
cia da gestão, esta diretoria reformulou completamente a 
estrutura de recebimento e prestação de serviços, desen-
volvendo e já disponibilizado a todos os corretores e so-
ciedade a abertura de qualquer serviço pelo site do conse-
lho, não sendo mais preciso o profissional sacrificar parte 
de seu precioso tempo dedicado a atividade profissional, 
para comparecimento a sede do Conselho com o intuito 
de solicitar algum serviço. Novo site, mais moderno, intui-
tivo e com novos recursos de serviços para os corretores e 
sociedade.

Neste sentido, procedeu o Conselho com o desenvol-
vimento completamente reformulado e já implantado do 
Portal da Transparência, em total conformidade com as 
novas diretrizes de prestação de contas estipuladas pelo 
TCU, dando plena transparência de todas as ações da 
gestão referentes as contas e orçamentos públicos. Tudo 
novo, transparente e acessível a qualquer profissional ou 
cidadão.

Juntamente com todos os aprimoramentos e desenvol-
vimentos estruturais da Autarquia para atender as deman-
das dos profissionais e sociedade, a diretoria segue com 
inúmeras ações e projetos buscando todas as melhorias, 

facilidades e vantagens possíveis aos corretores de imóveis, 
profissionais de fundamental importância para a economia 
de nosso País, citando como exemplo a elaboração de pro-
jeto do CRECI-DF entregue ao BNDES, solicitando acesso 
dos profissionais do mercado imobiliário às suas linhas 
de financiamento, para que eles possuam mais uma ferra-
menta de incentivo e fomento ao desenvolvimento de sua 
profissão e ainda o trabalho preciso e árduo da diretoria do 
CRECI-DF junto a Câmara Legislativa do DF, na elaboração e 
preparação do Projeto de Lei nº 1165 de 2020, o qual já foi 
distribuído ao relator daquela casa e que objetiva fomentar 
o mercado propondo a redução de alíquota de ITBI para 
transações feitas por corretores e imobiliárias, redução de 
IPTU de imóveis comerciais alugados com administração 
feita por imobiliárias e corretores, estímulo à contratação 
de corretores para avaliação dos bens imóveis do GDF e 
por fim a criação de linhas de crédito subsidiados para os 
profissionais do mercado imobiliário por meio do BRB. 

Não para por aí, estamos só no começo e muita coisa boa, 
além destas, já está em andamento. É o CRECI-DF incan-
sável na busca pelo aprimoramento dos profissionais do 
mercado imobiliário e dos serviços oferecidos à sociedade.

CRECI-DF Por: Assessoria de imprensa CRECI-DF
Fotos: CRECI-DF

A gestão do CRECI/DF atinge na sua primeira 
metade 100% das suas metas de trabalho inicial
Desde 02 de janeiro de 2019 o CRECI-DF está sob novo comando e iniciou seus trabalhos tendo como 
principais pautas a agilidade de processos, desburocratização de serviços, fiscalização e transparência da 
gestão. Neste sentido o Conselho vem alcançando sucesso em cada uma de suas proposições. 

MANUAL COM AS POLÍTICAS DE GESTÃO DE RISCO DO CONSELHO

PLANO DE INTEGRIDADE DO CRECI-DF;

CÓDIGO DE CONDUTA INTERNO DO CRECI-DF;

CRIAÇÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA INTERNA

REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE ÉTICA INTERNA;

MANUAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

ADOÇÃO DO SISTEMA DE DENÚNCIA E SOLICITAÇÕES DA CGU (FALA.BR)

REESTRUTURAÇÃO DE TODA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO CONSELHO COM VISITAS A CONFORMIDADE LEGAL DE TODOS OS SETORES E CARGOS.

INSTRUÇÃO NORMATIVA ESTABELECENDO A CONFORMIDADE DOS PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A LICITAÇÕES E COMPRAS NO ÂMBITO DO CONSELHO;

NORMATIZAÇÃO ESTABELECENDO A CONFORMIDADE E O FLUXO DE PAGAMENTOS NO ÂMBITO DO CONSELHO;

INSTRUÇÃO NORMATIVA ESTABELECENDO A CONFORMIDADE DOS PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À RESPONSABILIZAÇÃO DE EMPRESAS CONTRATANTES COM O CRECI-DF



o Sistema Cofeci-Creci promove o lançamento da 

AGENDA LEGISLATIVA DOS
CORRETORES DE IMÓVEIS 2020

No início de julho, o Sistema Cofeci-Creci promoveu 
o lançamento da Agenda Legislativa dos Corretores 
de Imóveis 2020. O material reúne todos os projetos 
e propostas relacionados ao mercado imobiliário, 
que estejam em tramitação na Câmara ou no Senado 
Federal, discutindo os possíveis impactos positivos 
ou negativos à categoria de corretores de imóveis e 
à sociedade.

O lançamento ocorreu por meio de videoconfe-
rência, coordenada pelo presidente do Cofeci, João 
Teodoro da Silva, com a participação de parlamenta-
res e de toda a Diretoria do Conselho Federal.

Em seu pronunciamento, o presidente do Cofeci 
ressaltou que os profissionais têm uma missão mui-
to forte, do ponto de vista social, pois realizam o so-
nho da casa própria das famílias. “As pessoas, em 
geral, compram um imóvel uma única vez na vida. E 
o corretor tem a responsabilidade de atender essas 
pessoas da maneira mais ética e proba possível”.

Segundo João Teodoro, esse trabalho já vem sendo 
realizado há alguns anos e dá subsídios para que os 
corretores possam contar com a parceria de deputa-
dos e senadores integrantes da Frente Parlamentar 
Mista de Apoio ao Mercado Imobiliário, atualmente 
presidida pelo deputado federal Laércio Oliveira. “A 
agenda permite que haja um estreitamento no re-
lacionamento da categoria com os parlamentares, 

ampliando a capacidade de reivindicação dos pro-
fissionais junto ao Congresso. E a Frente Parlamentar 
conta, atualmente, com cerca de 230 senadores e de-
putados muito familiarizados com as questões que 
envolvem o mercado imobiliário”.

A conferência também apresentou o depoimen-
to do vice-presidente da Frente Parlamentar, sena-
dor Izalci Lucas; dos diretores do Cofeci, Manoel da 
Silveira Maia; diretores secretários Sérgio Sobral e 
Vilmar Pinto; diretores tesoureiros Valdeci Monteiro 
e Aires Matos; além do presidente do CRECISP, José 
Augusto Viana Neto, que congrega também essa 
Diretoria.

Para Viana, o principal objetivo é chamar a atenção 
à importância da categoria de corretores de imóveis 
no âmbito nacional. “Nossa esperança é de que o 
Congresso analise com cuidado todas as propostas 
que estão nessa agenda, que vai funcionar como um 
direcionador das questões que possam potencializar 
a geração de emprego e renda e o desenvolvimento 
de novos projetos imobiliários em todo o território 
nacional”.

Os depoimentos dos parlamentares a respeito da 
Agenda estão sendo publicados diariamente e po-
dem ser acessados nas redes sociais do Conselho. 

Site: www.cofeci.gov.br

“Se construir é a intenção,
vender ou alugar é a nossa missão

Nós somos Corretores de Imóveis

João Teodoro da Silva
Presidente – Sistema Cofeci-Creci

CAPA
CAPACAPA



Parlamentares do Congresso Brasileiro 
declamaram apoio aos Corretores de Imóveis acesse ao 
seu respectivo Qr code para visualizar o depoimento.

CORONEL 
MAURO FILHO 
Secretaria do Patrimônio da União

DEPUTADO 
LUIZINHO 
PP/RJ

DEP. CESINHA 
DE MADUREIRA 
PSD/SP

DEPUTADO 
HUGO LEAL 
PSD/RJ

DEPUTADO 
CORONEL TADEU 
PSL/SP

DEPUTADO 
ARNALDO JARDIM 
CIDADANIA/SP

DEPUTADO 
GENINHO ZULIANI 
DEM/SP

SENADOR 
MAJOR OLIMPIO 
PSL/SP

DEP. GENERAL 
PETERNELLI 
PSL/SP

DEPUTADO 
BALEIA ROSSI 
MDB/SP

DEPUTADA 
JOICE HASSELMANN
PSL/SP

DEPUTADO 
LAÉRCIO OLIVEIRA
(PP/SE)

SENADOR 
IZALCI LUCAS 
(PSBD DF)

1ª Região - Rio de Janeiro 2ª Região - São Paulo
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DEP. JEFFERSON 
CAMPOS 
PSB/SP

DEP. MARCO 
BERTAIOLLI  
MDB/SP

DEP. MARCOS 
PEREIRA 
REPUBLICANO/SP

DEP. PAULINHO 
DA FORÇA 
SOLIDARIEDADE/SP

DEPUTADO
VICENTINHO 
PT/SP

DEPUTADA 
ROSANA VALLE 
PSB/SP

DEPUTADO 
VITOR LIPPI  
PSDB/SP

DEPUTADO 
ZARATTINI 
PT/SP

SENADOR
PAULO PAIM 
PT/RS

DEPUTADO
CARLOS GOMES 
PRB/RS

DEPUTADA 
FLÁVIA MORAIS 
PDT/GO

DEPUTADO 
CÉLIO SILVEIRA  
PSDB/GO

DEPUTADO 
ORIOVISTO
PODEMOS/PR

DEPUTADO
RICARDO BARROS 
PP/PR

DEPUTADO
ANDRÉ DE PAULA 
PSD/PE

DEPUTADO 
DANIEL TRZECIAK 
PSDB/RS

SENADOR 
CARLOS VIANA 
PSD/MG

DEPUTADO 
ZÉ SILVA 
SOLIDARIEDADE/MG

DEPUTADO
LUCAS GONZALEZ 
NOVO/MG

DEP. DELEGADO 
WALDIR  
PSL/GO

3ª Região - Rio Grande do Sul

6ª Região - Paraná 7ª Região - Permambuco

4ª Região - Minas Gerais 5ª Região - Goiás
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DEP. WALDENOR 
PEREIRA 
PT/BA

DEPUTADO 
CARLOS CHIODINI  
MDB/SC

DEPUTADO 
CELSO MALDANER 
MDB/SC

DEPUTADO 
DARCI DE MATOS 
PSD/SC

SENADORA
ROSE DE FREITAS 
PODEMOS/ES

DEPUTADO DA 
VITÓRIA 
NOVO/ES

DEPUTADO 
EVAIR DE MELO 
PV/ES

DEPUTADO 
TED CONTI
PSB/ES

DEPUTADA
NORMA AYUB
DEM/ES

SENADOR
NELSINHO TRAD 
PSDB/MS

DEPUTADA
ROSE MODESTO 
DEM/MS

DEPUTADO 
CAPITÃO WAGNER 
PROS/CE

DEPUTADO 
LAERCIO OLIVEIRA  
PP/SE

SENADOR
JEAN PAUL PRATES  
PT/RN

DEPUTADO 
RAFAEL MOTTA  
PSB/RN

14ª Região - Mato Grosso do SuL

11ª Região - Santa Catarina 13ª Região - Espirito Santo

15ª Região - Ceará 16ª Região - Sergipe 17ª Região - Rio Grande do Norte

SENADOR
IZALCI LUCAS
PSDB/DF

DEPUTADA 
ÉRICA KOKAY  
PT/DF

DEPUTADO 
LUIS MIRANDA
DEM/DF

DEPUTADO
TADEU FILIPELLI 
MDB/DF

DEPUTADA
LIDICE DA MATA 
PSB/BA

9ª Região - Bahia8ª Região - Distrito Federal
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DEPUTADO 
MAURO NASSIF 
PSB/RO

SENADOR 
EDUARDO GOMES 
MDB/TO

DEP. PROFESSORA 
DORINHA 
DEM/TO

SENADOR
PETECÃO
PSB/AC

SENADOR
CIRO NOGUEIRA 
PP/PI

DEPUTADO 
ÁTILA LIRA  
PP/PI

DEPUTADO 
JÚLIO CÉSAR LIMA 
PSD/PI

DEP. MARGARETE 
COELHO 
PP/PI

SENADOR
MARCOS ROGÉRIO
DEM/RO

SENADOR 
MECIAS DE JESUS 
REPUBLICANOS/RR

SENADOR 
PLINIO VALERIO  
PSDB/AM

SEN. WELLINGTON 
FAGUNDES
LIBERAL /MT

DEP. CORONEL 
CHRISOSTOMOS
PSL/RO

SENADORA
ELIZIANE GAMA 
CIDADANIA/MA

SEN. VENEZIANO 
VITAL DO REGO
PSB/PB

DEPUTADO 
EFRAIM FILHO  
DEM/PB

DEPUTADA 
EDNA HENRIQUE
PSDB/PB

SENADOR
RODRIGO CUNHA 
PSDB/AL

DEPUTADO
SERGIO TOLEDO 
PL/AL

25ª Região - Tocantins 26ª Região - Acre

18ª Região - Amazonas/Roraima 19ª Região - Mato Grosso 20ª Região - Maranhão 21ª Região - Paraíba

23ª Região - Piauí22ª Região - Alagoas

24ª Região - RoNDÔNIA

Por: Assessoria de 
imprensa 
COFECI-CRECI

Fotos: Google Imagens
meramente ilustrativas, 
sem fins lucrativos
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CRECI-RN Por: Assessoria de imprensa CRECI-RN
Foto: CRECI-RN

Creci-RN promove drive-thru solidário
com novos corretores de imóveis

Fiscalização em tempos de pandemia  

Em virtude da pandemia do 
novo coronavírus, o Conselho 
Regional de Corretores de Imóveis 
do Rio Grande do Norte (Creci-RN) 
encontrou uma forma diferencia-
da para fazer a entrega das cartei-
ras aos novos corretores de imó-
veis do estado. Para contemplar 
os profissionais com as permis-
sões para a prática da profissão 
foi criado um serviço de drive-th-
ru na sede do Creci.  

Além das credenciais, a institui-
ção também arrecadou alimentos 
que serão destinados a corretores 
que estão sofrendo com a crise 
financeira. Com esta ação, quase 
300 kg de alimentos foram doados 

pelos 200 corretores de imóveis 
que passaram pelo local nos cinco 
dias da iniciativa.  

Segundo o presidente do Creci- 
RN, Roberto Peres, a pandemia 
promoveu muitas mudanças e 
adaptações. “Estudamos esta 
ação, planejamos e conseguimos 
efetivá-la com segurança, tan-
to para os nossos colaboradores 
quanto para os corretores, e ain-
da conseguimos transformar o 
ato em solidariedade e auxiliar 
aqueles que estão passando por 
dificuldades, uma iniciativa exi-
tosa em todos os sentidos. Meus 
agradecimentos a todos os envol-
vidos”, disse o presidente. 

A rotina dos agentes marcada pelas rondas 
ostensivas e as diligências passou por ajustes, 
como consequência da política de enfrentamen-
to ao Covid19. A equipe intensificou a atuação 
que já exercia na esfera online com os corretores 
de imóveis e imobiliárias, mantendo os padrões 
de segurança e promovendo a ação educativa e 
disciplinadora, em defesa da categoria. 

A expectativa é de que no retorno das ativida-
des, determinadas por decreto estadual, seja as-
sinado o convênio com a Secretaria de Segurança 
Pública do RN que vai garantir o apoio à institui-
ção nos casos de autuação de exercício ilegal da 
profissão. A prévia do acordo com as duas entida-
des foi acertada no ano passado em reunião com 
o presidente do Creci, Roberto Peres, o diretor de 
Fiscalização, João Hernandes e o titular da pasta.

A tecnologia passou a ser uma aliada importante no 
trabalho do setor de Fiscalização do Creci-RN.
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CRECI-RS

Uma comitiva formada pelo presidente do conselho, 
Márcio Bins Ely, pelo vice-presidente, Naor Lagoas, pelo 
coordenador do departamento de Fiscalização, Cleber 
da Costa Santos e pelo agente fiscal, Rodrigo Cabral en-
tregou,no ministério publico estadual, 402 notificações, 
em forma de denúncia, de pessoas que foram flagra-
das exercendo ilegalmente a profissão de corretor de 
imóveis em todas as regiões do estado. A ação é de-

corrente de convênio firmado do Fórum dos Conselhos 
Profissionais com o Ministério Público Estadual (MPE) 
no dia 11 de março deste ano. O objetivo é reforçar e 
intensificar o combate ao exercício ilegal das profissões  
regulamentadas no Rio Grande do sul. Quem recebeu as 
denúncias foi o secretário geral do MPE, Dr. Júlio César 
de Mello. Segundo o secretário geral as denúncias con-
tra os ilegais serão inicialmente encaminhadas para o 
centro de apoio da entidade que deve se manifestar 
produzindo uma orientação aos promotores de justiça 
no sentido de como pode ser o entendimento nos casos 
em questão. Em um segundo momento as denúncias se-
rão encaminhadas às respectivas comarcas para que os 
promotores locais realizem os devidos encaminhamen-
tos legais.

Estas 402 denúncias são resultado do trabalho do de-
partamento de fiscalização do CRECI-RS entre os meses 
de novembro de 2019 e março de 2020.“ Este é um dos 
principais objetivos de nossa gestão. Proteger a socie-
dade daqueles que exercem ilegalmente a intermedia-
ção imobiliária”. Afirmou o vice-presidente, Naor Lagoas.

O vice-presidente, Naor 
Eduardo da Silva Lagoas, 
assumiu a presidência do 
Conselho Regional dos 
Corretores de Imóveis do 
Rio Grande do Sul (CRECI-
RS) no dia 04 de junho. O 
motivo é o licenciamento 
do presidente Márcio Bins 
Ely, que se afastou do cargo 
em cumprimento à legisla-
ção eleitoral vigente. Márcio 
é pré-candidato a reeleição 

para uma vaga na Câmara Municipal de Porto Alegre. Perito 
avaliador, Naor é́ corretor de imóveis há mais de 30 anos, 
foi um dos fundadores e presidiu a Rede Gaúcha de Imóveis 

por mais de um mandato, entidade com mais de 30 imobi-
liárias associadas. Também é sócio-proprietário da imobi-
liária Triene Imóveis. Como vice-presidente, Naor já vinha 
representando o CRECI-RS junto ao Fórum dos Conselhos 
Profissionais e atuando como membro da Comissão de 
Avaliação de processos de Inscrição (COAPIN), que tem a 
atribuição de opinar sobre a regularidade dos processos de 
inscrição de pessoas físicas e jurídicas, bem como, transfe-
rências e processos de estágio..”É uma grande honra assu-
mir a presidência do conselho. Aceito esta missão como um 
grande desafio e estarei me empenhando ao máximo para 
dar prosseguimento ao trabalho que já vinha sendo reali-
zado pela gestão e cumprir nossas principais atribuições 
que são valorizar os corretores de imóveis, o mercado imo-
biliário, sempre zelando pela conduta ética na profissão e 
acrescentando inovações tecnológicas ”.  Afirmou.

Mais de 400 ilegais denunciados no MPE

Vice-presidente assume o comando do CRECI-RS

Por: Assessoria de imprensa CRECI-RS
Fotos: CRECI-RS



PELOS CRECIS
PELOS CRECISPELOS CRECIS

32 ANO XIII NÚMERO 49

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Rondônia 
– CRECI/RO protocolou junto ao Ministério Público de Rondônia, 
somente nesse mês de junho, 28 denúncias contra os que operam 
ilegalmente no mercado imobiliário do Estado. 

A ação faz parte do desdobramento do trabalho que a fiscali-
zação realiza combatendo a prática ilegal da profissão. Que ini-
cia com o recebimento da denúncia e se desenvolve na super-
visão dos fiscais para atestarem a irregularidade. Em seguida, os 
processos são analisados na Comissão de Ética da instituição e 
ao ser acatada a acusação, o setor encaminha o processo para o 
Ministério Público.

Segundo o Presidente do CRECI/RO, Júlio César Pinto, o objetivo 
é inibir as fraudes e denunciar os profissionais ilegais que vem 
atuando no Estado. “A nossa ideia é fortalecer a defesa da socieda-
de na proteção de algo tão valioso para as pessoas como é a aqui-

sição de imóveis. O Ministério Público 
é uma entidade séria e que está em 
parceria com o CRECI para dinamizar 
as fiscalizações da nossa entidade. 
Com esse apoio, sem dúvidas, iremos 
reduzir os prejuízos à sociedade”.

O Conselho alerta que falsos corre-
tores estão agindo no mercado e seus 
clientes, ao fecharem negócio, correm 
risco de ter prejuízos financeiros. O 
profissional imobiliário devidamente registrado dá respaldo às 
transações imobiliárias, uma vez que, está amparado por lei. 

Toda documentação encaminhada ao Ministério Público será 
julgada e caso seja procedente, será instaurado um processo de 
Contravenção Penal, cuja pena irá variar conforme a infração. 

O Presidente do CRECI/RO, Júlio César 
Pinto, concedeu entrevista no início da tar-
de do dia primeiro de julho ao Programa 
A Hora do Povo, com apresentação de Léo 
Ladeia, através da Rádio Rondônia. O pro-
grama é transmitido via internet e pelas 
frequências FM e AM, tendo uma excelente 
audiência no Estado.

Na entrevista, o Presidente falou sobre 
a procura pela profissão de Corretor de 
Imóveis, mesmo em tempos de pandemia. 
"Esse semestre houve um aumento no nú-
mero de inscrições no CRECI, só no perío-
do da pandemia foram 27 novos inscritos. 
A flexibilidade de horários e a autonomia 
profissional são alguns dos atrativos pela 
busca dessa profissão. E na atual situação 
econômica que o país vem passando, essa 
pode ser uma saída para aqueles que se 
qualificarem e estão precisando se rein-
ventar financeiramente". Mas frisou que 
é necessário que o interessado seja pos-

suidor de título de Técnico em Transações 
Imobiliárias ou de diploma de curso supe-
rior Sequencial e Tecnológico de Ciências 
Imobiliárias ou Gestão de Negócios 
Imobiliários.

Aproveitou também para esclarecer o 
papel do Conselho na sociedade, sobre 
as fiscalizações e ainda orientou os ou-
vintes da importância de procurar um 
profissional credenciado para realizar as 
suas transações imobiliárias. “O CRECI é 
uma autarquia pública cuja principal fun-
ção é fiscalizar, regulamentar e organi-
zar, protegendo a sociedade contra maus 
profissionais”.

Na oportunidade Júlio ainda comentou 
sobre a atual situação do mercado imobi-
liário em Porto Velho. “Apesar das expecta-
tivas de queda no desempenho do merca-
do de imóveis este ano, em consequência 
do novo coronavírus, ainda sim, o setor tem 
apresentado resultados positivos durante 

os meses de isolamento social". Observou 
que o corretor de imóveis tem se reinven-
tado e para não perder negócios, começou 
a utilizar bem mais as ferramentas digitais. 
E para finalizar, analisou sobre a expecta-
tiva dos preços "com o ‘boom’ do mercado 
imobiliário que aconteceu há alguns anos 
no Estado, os preços haviam subido mui-
to, mas nos últimos anos se adequaram a 
um valor justo de mercado. A expectativa 
é que se mantenham estáveis, apesar da 
instabilidade e receio, estamos otimistas", 
concluiu.

Sabemos que o coronavírus tem impactado a 
rotina dos corretores imobiliários. Isso porque a 
venda de imóveis não é mais a mesma de antes. 
Junto com a queda econômica, diminuem tam-
bém as visitas nos empreendimentos. Os profis-
sionais tiveram que se reinventar, desenvolven-
do uma capacidade de adaptação aos diferentes 
desafios impostos pelo isolamento social. Mas 
apesar de toda a dificuldade que nos foi impos-
ta, não podemos desistir e o CRECI/RO continua 
trabalhando arduamente em prol da categoria. 

Durante esse período de calamidade públi-
ca, foi formalizado Ato pela Diretoria do CRECI 
de Rondônia, solicitando ao COFECI concessão 
para que o credenciamento de novos correto-

res de imóveis fosse realizado, mesmo sem a 
Solenidade. O que proporcionou, só nesse pe-
ríodo de pandemia, 27 novas inscrições junto ao 
Conselho, totalizando 54 no semestre.

A fiscalização também segue com seus tra-
balhos. Foram realizados 837 serviços no se-
mestre, sendo que desses podemos destacar o 
encaminhamento de 28 denúncias ao Ministério 
Público de Rondônia.

E não iremos parar! Estamos iniciando um 
novo semestre e a situação pode não parecer 
fácil, mas com certeza juntos poderemos vencer 
mais essa batalha. O CRECI/RO está aqui para 
você! E segue com obstinação em fazer sempre 
o melhor pelos corretores.

CRECI-RO Por: Assessoria de imprensa CRECI-RO
Fotos: CRECI-RO

CRECI/RO denuncia 
corretores ilegais ao MP de Rondônia

Presidente do CRECI/RO comenta 
mercado imobiliário em entrevista a Rádio

Mensagem do Presidente do CRECI/RO

Presidente CRECI-RO 
encaminha Processo à MP

O Presidente do CRECI/RO, Júlio César Pinto, concede 
entrevista ao Programa A Hora do Povo, com 
apresentação de Léo Ladeia.
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O sonho do Presidente Samuel Arthur Prado e de toda a Diretoria, desta gestão, 
está se tornando realidade! Situada em um excelente bairro comercial, o Cidadela, 
próximo a grande shopping de Salvador, a nova Sede do Conselho já está entrando 
na terceira laje, sob o acompanhamento, do Diretor de Patrimônio, José Alberto de 
Vasconcellos. Quinzenalmente, estamos divulgando, o cronograma com a evolução 
da obra, produzido pelo Engenheiro Responsável, Eduardo Lages, a previsão para a 
entrega é março ou abril de 2021.

Em substituição ao Projeto Corretor Capacitado presencial, que já estava na 70ª 
Edição, antes da pandemia e com a supervisão do Diretor de Comunicação, Noel Silva, 
a Coordenação do Superintendente, Marcosuel Sousa e produção da Assessora de 
Comunicação, Fernanda Fernandes, que atua como mediadora, implementamos o Projeto 
Corretor Capacitado em lives e já estamos na 29ª Edição, com temas de total interesse 
para o exercício da profissão do corretor de imóveis e convidados que entregam muito 
conhecimento, técnicas e dicas.  

Um desses convidados foi o Presidente do COFECI João Teodoro, que, aceitou o convite 
do Presidente Samuel Prado e brindou a audiência com uma visão positiva para o mercado imobiliário esclarecendo 
as ações do Sistema, em prol da classe. 

Outro sucesso de audiência, quando chegamos a ter lives com mais de 200 pessoas presentes, foi a Semana da 
Terapia Emocional, promovida em maio, após demanda dos próprios corretores de imóveis. O objetivo foi o de trazer 
algum amparo emocional, com renomados profissionais médicos e terapeutas, que versaram sobre inúmeros temas, 
como por exemplo, Ansiedade e Depressão. 

Estamos atendendo a todas as medidas de prevenção, direcionadas pelos 
decretos estaduais e municipais, em nossa sede e em algumas delegacias a es-
trutura funcional está sendo mínima, a maior parte da nossa equipe atua desde o 
dia 23 de março em Home Office, das 9h às 17h. O trabalho remoto tem  demons-
trado uma excelência surpreendente, trazendo um feed back super positivo, por 
parte dos corretores de imóveis e sociedade.

Semanalmente, realizamos reuniões virtuais com os coordenadores de depar-
tamentos e assessorias e também com a Diretoria, para alinhamento de estraté-
gias, acompanhamento e resolução de processos. “Quando voltarmos ao funcio-
namento presencial, não haverá nenhuma pendência, pelo contrário voltaremos 
mais eficientes e com novos aprendizados!” disse o Presidente, Samuel Prado.

Nova Sede a caminho!

Lives aproximam os corretores de imóveis do conselho

Excelência no atendimento home office

Por: Assessoria de imprensa CRECI-BA
Fotos: CRECI-BACRECI-BA
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Por: Profº Petrus Mendonça
Fotos: Bruno Castanha

A obrigatoriedade da 
autorização de venda 
ou de locação nos 
anúncios publicitários 
de transações 
imobiliárias

De acordo com as normativas que regem as atividades 
de intermediação imobiliária, no caso em tela o artigo 20, 
inciso III, da Lei nº 6.530 de 12 de maio de 1978 e o Decreto 
nº 81.871 de 29 de junho de 1978, todo corretor de imóveis, 
pessoa física ou jurídica que pretenda anunciar publica-
mente ofertas de imóveis para venda, permuta ou locação, 
deve, obrigatoriamente, estar autorizado pelo proprietário 
do imóvel, através de documento escrito. “Ao Corretor de 
Imóveis e à pessoa jurídica inscrita nos órgãos de que 
trata a presente Lei é vedado: III- anunciar publicamente 
proposta de transação a que não esteja autorizado atra-
vés de documento escrito” (grifei). Além de ser exigência 
legal, é espécie de garantia para todo corretor imobiliário.

Por documentos escritos compreendem os físicos quan-
do assinados de punho pelos proprietários contratantes e 
os eletrônicos quando assinados digitalmente através da 
plataforma da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira 
(ICP-Brasil) ou outra plataforma a ela vinculada. Esses 
documentos podem ser classificados como digitalizados 
quando nascem no formato físico e depois passam para o 
eletrônico, e os nato-digitais quando apenas existem no 
formato digital, pois são criados eletronicamente. Os con-
tratos de intermediação, por sua vez, são válidos quando 
originados por mensagens de whatsapp, messenger, ins-
tagram e e-mails, formalizando uma autorização. As men-
sagens, para sua validade contratual, devem identificar o 
contratante e o corretor de imóveis contratado, além de 
outros requisitos mínimos como percentual ou valor dos 
honorários de intermediação, o imóvel que será ofertado, 
as condições da intermediação, o prazo de validade da au-
torização, o valor e a forma de pagamento do imóvel. A ex-
clusividade nessas autorizações é permitida, embora não 
seja obrigatória. O Código Civil em seu artigo 726 define que 
“iniciado e concluído o negócio diretamente entre as par-
tes, nenhuma remuneração será devida ao corretor; mas se, 
por escrito, for ajustada a corretagem com exclusividade, 
terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que 
realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se compro-
vada sua inércia ou ociosidade.” Se houver necessidade 
do corretor de imóveis compartilhar com outros colegas 
essa exclusividade, é recomendável que contenha autori-
zação expressa do contratante em respeito à Lei Geral de 
Proteção de Dados - LGPD.

As autorizações ou contratos de corretagem podem ser 
fornecidos por proprietários de imóveis, seus cônjuges, 
companheiros, prepostos ou procuradores, quando muni-
dos de procuração, até por herdeiros e promissários com-
pradores. Vale ressaltar, no entanto, que a procuração para 
contratar os serviços do corretor de imóveis pode ser pú-
blica ou privada. No entanto, se o procurador também for 
representar o outorgante na venda do imóvel, os poderes 
nela contidos devem respeitar a forma pública, ou seja, 
é preciso que seja lavrada por Tabelionatos de Notas, em 
obediência ao artigo 108 do C.C. “ Não dispondo a lei em 
contrário, a escritura pública é essencial à validade dos 
negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, 
modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis 
de valor superior a trinta vezes o maior salários mínimo 
vigente no país.”

As contratações são exclusivas com corretores de imó-
veis, pessoa física ou jurídica. Entende-se por corretor de 
imóveis aqueles profissionais com inscrição no Conselho 
de Corretor de Imóveis - Creci da região onde pretenda 
exercer as atividades profissionais de intermediação imo-
biliária. Portanto, não podem divulgar ofertas de imóveis 
pessoas portadoras de diplomas de cursos de T.T.I ou de 
gestão imobiliária sem inscrição no Conselho de Classe. 
Vale ressaltar, ainda, que essas autorizações de corretagem 
imobiliária são obrigatórias para todo tipo transação ofer-
tada publicamente, estejam os imóveis situados em zona 
rural ou urbana, sejam novos, usados ou em construção, 
com pagamento do preço à vista ou parcelado, em todo o 
território brasileiro.

  

Prof. Petrus Mendonça
Corretor de imóveis
Advogado especialista em direito imobiliário
@petrus_mendoncca
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Creci-PB atinge a marca dos 10 mil inscritos

Dado expressivo Como requerer a inscrição

Forma emergencial

A valorização da profissão de corretor de imóveis e a credibilidade inspirada pelas recentes gestões do Creci-PB 
têm refletido diretamente no aumento do número de registrados junto ao Órgão, que neste mês de junho atingiu 
a marca de 10 mil pessoas físicas inscritas no estado.

O fato merece destaque, sobretudo levando-se em consideração o período de pandemia da Covid-19 que o país 
atravessa e demonstra a pujança do setor imobiliário, em meio a lançamentos de empreendimentos que conti-
nuaram a acontecer nesses últimos 90 dias e tiveram suas vendas intermediadas de forma remota por corretores 
de imóveis e empresas imobiliárias.

"Apesar de esses 10 mil não corres-
ponder ao número de ativos, repre-
senta um dado expressivo, pois evi-
dencia o crescimento do Conselho e 
da categoria no estado, comprovan-
do o quanto o mercado é promissor, 
onde é necessário estar sempre se 
aprimorando e qualificando, pois 
só sobrevive nessa profissão quem 
se capacita e quem trabalha com 
ética, retidão e segue as normas da 
Legislação que a rege”, afirmou o pre-
sidente em exercício Lamarck Leitão.

Nesse contexto, o Creci-PB trans-
cende suas missões de instituições 
de fiscalização e registro, através de 
uma gestão atuante e transparente, 
considerada referência para outros 
Regionais, por ações pioneiras como 
o programa de educação continuada 
Educacreci, voltado à capacitação 
dos corretores de imóveis, estagiá-
rios e estudantes do curso de TTI e 
Gestão Imobiliária.

Os concluintes do Curso de TTI ou Gestão Imobiliária podem requerer 
sua inscrição na Secretaria do Órgão e conforme Resolução específica 
do Cofeci para o período de pandemia, após aprovação do processo de 
inscrição, os pleiteantes recebem a inscrição provisória com a permis-
são para emitir a carteira de forma digital, como também a emissão 
de certidão de regularidade, para dar início ao exercício da profissão.

A mesma situação vale para as inscrições de empresas, que nesse 
caso recebem o certificado de inscrição digital.

Por conta da Covid-19, a entrega de carteiras e certificados a novos 
corretores de imóveis e imobiliárias durante sessões solenes encontra-
-se temporariamente suspensa, mas nem por isso os novos profissio-
nais estão prejudicados, muito pelo contrário.

A aprovação dos processos de inscrições durante esse período de 
pandemia, está se dando  de forma emergencial em ato ad referendum 
do Plenário, após verificação de que toda documentação está comple-
ta e aprovação da Coapin, pagamento das taxas, pareceres financeiro 
e jurídico pelo deferimento e demais trâmites necessários, onde pos-
teriormente serão convocados para prestar o compromisso em soleni-
dade oficial.

Por: Assessoria de imprensa CRECI-PB
Fotos: CRECI-PB

Número de inscritos segue crescendo no Creci-PB

CRECI-PB
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Estamos vivenciando uma 
nova realidade para a categoria 
dos corretores de imóveis com 
o afastamento social. A atuação 
em home office e as reuniões 
por videoconferência, que não 
se trata de uma novidade para 
os grandes centros, para os pe-
quenos e médios mercados, cer-
tamente são consideradas novas 
experiências.

Na busca de soluções para o 
enfrentamento dessa crise, o 
Creci Sergipe desenvolveu o pro-
jeto Creci on Live, em síntese, 
um projeto para a produção de 
#lives, através das redes sociais 
do Conselho, com conteúdos 
informativos e de capacitação, 
voltados aos corretores de imó-
veis, de forma a mantê-los atua-
lizados sobre as boas práticas do 
mercado imobiliário, tanto a ní-
vel local quanto nacional.

“Para os corretores de imóveis, 
a transmissão de conteúdos AO 
VIVO é uma oportunidade de po-
der interagir com profissionais 
renomados e poder se aproximar, 
tirar dúvidas e conhecer melhor 
os conteúdos apresentados que, 
muitas vezes, se apresentam por 
meio de novas ferramentas e es-

tratégias direcionadas ao atual 
cenário em que vivemos”, desta-
cou o presidente Sérgio Sobral, 
que abraçou o projeto.

A proposta é apresentar con-
teúdos semanais com temas e 
entrevistados de abrangência 
nacional tendo como moderado-
res, profissionais ligados ao Creci 
Sergipe e, consequentemente, ao 
mercado imobiliário.

“Certamente muitas das práti-
cas hoje adotadas, vieram para 
ficar e passarão a ser incorpo-
radas aos hábitos do mercado, 
a exemplo das reuniões virtuais, 
plenárias, cursos e etc. A incor-
poração desses novos hábitos e 
ferramentas tecnológicas já pas-
sam a fazer parte da rotina dos 
corretores de imóveis ”, finalizou 
Sérgio Sobral.

CRECI-SE

Em tempos de afastamento social 
o Creci Sergipe aposta na produção de 
Lives para capacitar Corretores

Por: Assessoria de imprensa CRECI-SE
Fotos: CRECI-SE

Certamente 
muitas das 
práticas hoje 

adotadas, vieram 
para ficar e 

passarão a ser 
incorporadas 

aos hábitos do 
mercado

Sérgio Sobral

Profissionais renomados, parceiros do Creci Sergipe, estão se dispondo a compartilhar tempo e conhecimento para ajudar os corretores de imóveis.
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Com a intenção de agilizar o atendimento para os corre-
tores de imóveis e população em geral, o CRECI-MS desen-
volveu uma plataforma de atendimento online. O sistema 
do CRECI-MS considerou as principais demandas dos cor-
retores de imóveis e da sociedade.

“O sistema é simples, de fácil acesso e contribui para a 
agilidade do trabalho dos corretores de imóveis”, destaca o 
presidente do CRECI-MS, Eli Rodrigues. 

A iniciativa foi tão inovadora que está servindo de exem-
plo para outros Estados, que também estão implantando 
esse canal de atendimento.

O acesso é feito pelo site: atendimento.crecims.gov.br. 
Para se cadastrar é precisar clicar em “Ainda não sou ca-
dastrado”, e informar CPF e senha. O sistema também é 
destinado para quem não é corretor de imóveis. Neste caso 
a pessoa terá que informar ainda: nome completo, e-mail 
e celular.

Uma vez cadastrado, será aberta a tela de atendimento, 
em que são listados os serviços oferecidos pelo CRECI-MS 
de forma online.

Assim que realizado o requerimento do atendimento 
solicitado, o CRECI-MS dispõe de dois dias úteis para res-
ponder à solicitação. O protocolo pode ser acompanhado 
diretamente no sistema, mas também será enviada uma 
notificação no e-mail do usuário cadastrado.

Para auxiliar os corretores de imóveis e imobiliárias, 
o CRECI-MS elaborou um protocolo de atendimento em 
tempos de pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). O 
documento tem como objetivo resguardar a saúde dos 
profissionais e também dos clientes, que estarão mais 
seguros e confortáveis para realizar visitas aos imóveis.

Para conferir as recomendações basta acesse o site 
do CRECI-MS.

O CRECI-MS está realizando uma série de LIVEs, com 
o objetivo de levar informações importantes para atuação 
do corretor de imóveis, uma forma de estar próximo dos 
profissionais mesmo com o período da pandemia do novo 
Corornavírus (COVID-19).

O bate-papo tem como objetivo levar informações sobre 
algumas das principais dúvidas dos corretores de imóveis.

As lIVEs estão sendo realizadas pelo instagram:
@crecims14

Portal de atendimento online 
do CRECI-MS é pioneiro do País 

CRECI-MS elabora 
protocolo de 

atendimento de clientes 
para corretores de 

imóveis 

CRECI-MS realiza 
série de LIVEs

Por: Michelle Araújo
Fotos: CRECI-MSCRECI-MS
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CRECI-GO é proativo e dinâmico 
diante da pandemia

Proatividade

Representatividade 
da categoria

Capacitação On-line

Procedimentos On-line

Campanhas de Valorização

Novidades

Por: Assessoria de imprensa CRECI-GO
Fotos: CRECI-GOCRECI-GO

Antes mesmo das declarações oficiais dos órgãos de saúde e do Governo Federal sobre 
a pandemia de Covid-19, o Creci de Goiás suspendeu reuniões e eventos presenciais. Logo 
após, a autarquia adotou todas as medidas de preventivas cabíveis, como a implantação do 
teleatendimento, redução de carga horária, rodízio de colaboradores, higienização da sede, 
Dia de Vacinação contra H1N1, divulgação de informações sobre a pandemia e medidas de 
prevenção, entre outras.

Os anseios da categoria foram encaminhados às 
empresas e entidades por meio de ofícios solicitan-
do prorrogação do prazo de pagamento da anuidade 
ao Cofeci; criação de linhas de crédito diferenciadas 
ao Ministério da Economia e principais instituições 
bancárias; pacotes de anúncios especiais aos portais 
imobiliários; e abertura das imobiliárias ao Governo 
Estadual e Prefeituras.

Os cursos online e gratuitos oferecidos pela plataforma 
ead.creci.org.br têm sido divulgados como estímulo para 
qualificação profissional. O programa Creci Sem Fronteiras 
foi ampliado, com liberação do conteúdo de palestras e 
cursos, sendo novos ou já realizados anteriormente, para o 
acesso dos profissionais na hora e dia que desejarem, por 
meio do login no site.

Para maior acessibilidade dos corretores de imóveis aos serviços do 
Conselho, os procedimentos eletrônicos foram ampliados, flexibilizando 
os processos de inscrição, secundária, cancelamento, entre outros. Em 
caráter excepcional, o número do registro de novos profissionais está 
sendo enviado pelo e-mail para viabilizar o ingresso dos mesmos ao 
mercado imobiliário.

Conscientização so-
bre a importância dos 
corretores de imóveis e 
estímulo aos negócios 
imobiliários foram te-
mas de divulgações do 
Creci Goiás nas redes 
sociais. A iniciativa visa 
fortalecer e motivar a 
categoria. Vídeos envia-

dos espontaneamente pelos próprios corretores de 
imóveis sobre as iniciativas do Conselho também 
estão sendo publicados periodicamente.

Cartão de visitas digital, filtros 
e gifs no Instagram, novas parce-
rias que concedem descontos e 
outras iniciativas inovadoras têm 
sido desenvolvidas pelo Creci de 
Goiás para intensificar o vínculo 
dos corretores de imóveis com o 
Conselho e oferecer benefícios.

Além da manutenção no atendimento da categoria e da sociedade, o 
Conselho goiano promoveu iniciativas de valorização da profissão, de 
incentivo aos negócios imobiliários e de representatividade da categoria
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Por: Mirelle Costa
Fotos: Nyna Sanny

O Creci Ceará está seguindo todas 
as recomendações das Autoridades 
de Saúde para a segurança sanitária 
contra o Coronavírus. Os funcionários 
estão fazendo o uso de equipamen-
tos de proteção individuais, os EPIs, e 
só é permitida a entrada nas depen-
dências do Conselho com o uso da 
máscara. Suportes de álcool em gel 
foram instalados em vários setores e 
um totem foi doado pela metalúrgica 
Fortmetálica. Marcações foram feitas 
nas cadeiras para manter o distan-
ciamento social. Além de tudo isso, o 
Creci Ceará está recebendo periodi-
camente uma equipe de sanitização 
de ambientes que aplica um produto 
higienizante que mata até 99,9% dos 
vírus, fungos e bactérias. Também foi 

adquirido pelo Conselho um medidor 
de temperatura a laser. O termôme-
tro digital vai aferir a temperatura de 
todos os corretores de imóveis que 
são atendidos na sede, em Fortaleza. 
“Todas essas medidas foram pensadas 
para que os colaboradores, funcioná-
rios e, principalmente corretores de 
imóveis, tenham o aparato necessário 
para serem atendidos com segurança. 
É importante ressaltar que no mês de 
maio foi decretado lockdown na capi-
tal cearense por quinze dias. Mesmo 
assim, os atendimentos não pararam 
em nenhum dia. 228 atendimentos no 
setor de secretaria foram realizados, 
71 corretores de imóveis foram atendi-
dos no setor de Educação Continuada, 
82 demandas foram recebidas pela 
Ouvidoria e respondidas e 120 aten-
dimentos no setor financeiro foram 
realizados no período de 20 de março 
até 20 de maio por WhatsApp, email, 
telefone e redes sociais”, explica o 
Presidente Tibério Benevides. 

Há quase dois meses, um grupo 
de corretores de imóveis se uniu para 
partilhar. 

A vontade de ajudar os outros foi 
uma forma que esses profissionais 
do mercado imobiliário encontraram 
para, nesse momento de crise, esten-
der a mão a quem precisa. “A Frente de 
Apoio ao corretor de imóveis conse-
guiu arrecadar mais de três toneladas 
foram doadas aos corretores de imó-
veis que passam por dificuldades por 
causa da pandemia, como também 
instituições filantrópicas”, comemo-

ra Miguel Nobre, diretor de esportes 
do Creci Ceará. Dezenas de empresas 
praticaram solidariedade aos correto-
res de imóveis da capital e do interior 
do Estado: BLD Urbanismo, NOVUM 
Urbanismo, AGC Urbanismo, Muza 
Construtora, Mãe Rainha, Imobiliária 
Airton Fernandes, Invista Imóveis, 
Escala Imóveis, Imobiliária Triiio, 
Moura Empreendimentos e Negócios 
Imobiliários, Remax, VS Imóveis, 
Imobiliária Mota da Costa, Construtora 
Canopus e Imobiliária Magno Muniz.

A casa de centenas de corretores de imóveis transformou-se em sala de aula, durante duas semanas. Por meio da 
plataforma do Google Meet, foi possível oferecer capacitação de forma totalmente gratuita e online para até 250 cor-
retores de imóveis ao mesmo tempo. Foram quase quinze horas de aula. Os professores se dividiram para falar sobre 
Comunicação, Tráfego pago, Locação imobiliária, contratos de compra e venda, direito notarial e registral, incorpora-
ção e loteamento, processos administrativos e soluções imobiliárias. Todos os participantes vão receber certificado.

CRECI-CE

Segurança para atender os 
corretores de imóveis cearenses

Frente de Apoio ao corretor de imóveis cearense

O primeiro Capacita Corretor de Imóveis, CCI, 
foi um sucesso 

Igor Soares, da Fortmetálica e o 
Presidente do Creci Ceará, Tibério Benevides.

Integrantes da Frente de Apoio aos corretores de 
imóveis já doaram mais de 3.000 quilos de alimentos.
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Presidente do CRECI/MT faz entrega das 
carteiras de Corretores em Sorriso

CRECI/MT apresenta APP com 
nova roupagem e mais funcional 
aos Corretores de Imóveis

Presidente do Conselho Regional 
de Corretores de Imóveis de Mato 
Grosso, Benedito Odário, juntamen-
te com o diretor secretário, Euclides 
Lemos da Silva Neto, estão percor-
rendo alguns municípios do norte 
do estado, realizando a entrega das 
carteiras definitivas de Corretores 
de Imóveis, nas delegacias.

Preocupados e solidários em rela-

ção a quarentena, Benedito Odário, 
juntamente com toda a diretoria do 
CRECI/MT, optou por, pessoalmente, 
entregar as carteiras definitivas aos 
delegados, para que estes façam a 
entrega.

“Não podemos ficar esperando, 
precisamos entregar as carteiras aos 
Corretores para que possam traba-
lhar em seus municípios, optamos 
então, por levar aos delegados para 
que eles façam a entrega, o mais 
rápido possível, aos Corretores que 
estão ansiosos para trabalhar, pre-
cisamos ser solidários durante esta 
quarentena e temos que nos preo-
cupar, porém, alguns municípios do 
interior não estão mais em quaren-
tena, desta forma, a agilidade deve 
ser primordial para que a economia 
seja reestabelecida o mais breve 

possível, estamos muito otimistas 
com o retorno do mercado imobiliá-
rio” finalizou Benedito.

Conselheiro membro efetivo em 
Sorriso, Joselito Santana, ficou sur-
preso com a visita do presidente e 
do diretor do CRECI e enalteceu o 
trabalho do Conselho.

“Ficamos felizes em receber o 
Presidente Benedito e o Euclides 
aqui em Sorriso, principalmen-
te, pela entrega das carteiras de 
Corretores, isso mostra que a direto-
ria do CRECI/MT preza pela respon-
sabilidade e integridade da Classe, 
só tenho a agradecer” finalizou 
Joselito.

A viagem deve finalizar em Sinop, 
onde também, serão entregues 
as carteiras definitivas para os 
Corretores de Imóveis. 

O aplicativo para celular do 
Conselho Regional de Corretores 
de Imóveis de Mato Grosso, está de 
volta.

Uma nova roupagem, mais moder-
no, leve e com tecnologia melho-
rada, o APP do CRECI/MT é a mais 
nova ferramenta dos Corretores de 
Imóveis de MT.

De fácil instalação, pode ser bai-
xado gratuitamente nas plataformas 
iOS e ANDROID. Basta digitar a pa-
lavra "CRECIMT" na loja de aplicati-
vos do seu aparelho.  Depois, é ne-
cessário o profissional ter o e-mail 
''@creci.org.br'' para efetuar o seu 
registro.

O aplicativo libera acesso a maio-

ria dos principais serviços ofereci-
dos pelo Conselho aos profissionais, 
tudo na palma da mão:

 ¾ CIRP Digital (Cartão de 
Identidade e Regularidade 
Profissional)

 ¾ atualização de cadastro

 ¾ inscrição em cursos e palestras

 ¾ solicitação de fiscalização

 ¾ pesquisa de convênios

 ¾ consulta ao Portal Imobiliário 
CRECI

O presidente do CRECI/MT expli-
cou sobre a importância do App e 

suas funcionalidades desenvolvidas 
especialmente aos Corretores.

“Pensamos de acordo com as 
necessidades dos nossos cole-
gas Corretores, o App do CRECI/MT 
está de volta e muito melhor, com 
novas funcionalidades, muito mais 
simples e eficaz, nossa equipe de 
TI, juntamente com nossa diretoria, 
pensou e estamos oferecendo mais 
esta ferramenta ao Corretor, em 
breve, estaremos liberando novas 
funções, mas agora, o Corretor pode 
fazer denúncias, realizar o cadastro 
nacional, fazer inscrição para cursos, 
falar com o CRECI/MT em apenas al-
guns toques” finalizou Benedito.

CRECI-MT Por:  Junior Poyer 
Fotos: CRECI-MT



Na Live semanal da última quinta, 9 de ju-
lho, o Presidente Jair Bolsonaro e o ministro do 
Desenvolvimento Nacional, Rogério Marinho, fize-
ram importantes declarações para nossa economia. O 
Governo Federal lançará, nos próximos dias, o Programa 
Casa Verde Amarela, em substituição ao MCMV. Com o 
novo programa, virão novidades interessantes, como a 
regularização fundiária.

O problema fundiário no Brasil é de imensurável di-
mensão. Não há cidade de médio ou grande porte que 
não o compartilhe. O Executivo Federal, em parceria com 
as prefeituras, promete regularizar de 10 a 12 milhões de 
unidades habitacionais que não têm escritura pública. 
Esses imóveis, em tese, não podem ser comercializados, 
por falta de documentação legal. Com a regularização, 
eles passarão a alimentar o mercado imobiliário, com 
uma valorização imediata da ordem de 40% a 60%, se-
gundo o ministro Rogério Marinho. 

As faixas classificadas como 1,5 e 2, no programa 
MCMV, terão redução de meio por cento na taxa de ju-
ros. Na primeira, os juros cairão de 5 para 4,5% ao ano; 
na segunda, de 5,5 para 5% por cento. Haverá também 
redução, ainda não anunciada, na taxa de administra-
ção do financiamento cobrada pela Caixa, que também 
passará a ser cobrada ao longo de todo o tempo do 
financiamento, e não à vista, como hoje acontece. 

O governo levará infraestrutura urbana para 500 mil 
unidades habitacionais construídas em locais ermos, 
distantes dos centros urbanos, que não oferecem con-
dições mínimas de habitabilidade. Segundo o ministro, 
esses conjuntos habitacionais, sem infraestrutura, for-
çaram o isolamento de seus moradores, e se tornaram 
verdadeiros “guetos”. A ideia é provê-los de tudo que 

seja necessário para a promoção de vida digna.
Foi sancionada a Lei nº 14.020, de 6 de julho, que rati-

ficou a MP 936 e manteve a possibilidade de suspensão 
dos contratos de trabalho por até 60 dias. Garantiu tam-
bém a redução proporcional da jornada e do salário, 
por até 90 dias. A diferença de salário será paga pelo 
Governo, que fica autorizado a prorrogar estas medidas, 
mediante Decreto, se necessário, por mais 60 e 90 dias, 
respectivamente. O programa de que trata a nova lei já 
preservou 11 milhões de empregos, evitando, por outro 
lado, o pagamento de seguro desemprego.

A má notícia é a eliminação da desoneração da fo-
lha de salários, que beneficia também a construção ci-
vil até dezembro de 2020. Sua continuidade, aprovada 
pelo Congresso, foi vetada pelo Presidente. O ministro 
Guedes argumentou que não há estimativa do impacto 
financeiro da medida para os cofres públicos e não há 
receita alternativa para cobri-lo. Os empresários afir-
mam que o veto poderá causar desemprego. Ambos têm 
razão. 

No geral, os anúncios são mais positivos que nega-
tivos. A FGV informa que o indicador de emprego su-
biu 14% em maio em relação a abril. Isso representa 
diminuição do pessimismo. A capacidade operacional 
da indústria subiu de 50 para 53%. Segundo o Secovi-SP, 
as vendas de imóveis em São Paulo aumentaram 25% 
no mesmo período. O mercado imobiliário comemora a 
queda da SELIC. Os investimentos em imóveis têm cres-
cido, mesmo com a pandemia.

João Teodoro da Silva
Presidente – Sistema Cofeci-Creci

PROGRAMA 
CASA VERDE AMARELA

REVISTA COFECICASA AMARELA
CASA AMARELACASA VERDE AMARELA
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O Conselho Regional de Corretores do Paraná, 
Creci-PR, realizou 15 solenidades virtuais de jura-
mento profissional. Os atos, realizados através do 
Google Meet, foram implantados no Creci-PR consi-
derando as medidas de enfrentamento e combate a 
pandemia do novo Coronavírus. Os eventos virtuais 
cumprem a Resolução-COFECI nº 1435/2020 e prezam 
pela rapidez na entrega das carteiras profissionais e 
dos certificados. 

No protocolo, os profissionais convocados regis-
tram sua participação e fazem o juramento profissio-
nal. Desde o início dos atos, 702 corretores de imóveis 
e 118 representantes de imobiliárias já participaram 
das solenidades virtuais que são conduzidas pelo 

presidente do Creci-PR, Luiz Celso Castegnaro. Após 
participarem do ato, os profissionais podem retirar, 
com horário agendado, a carteira ou certificado. 

Castegnaro relata que o Conselho buscou dar con-
tinuidade à prestação dos serviços aos corretores de 
imóveis. “Em decorrência do novo Coronavírus, com 
os eventos presenciais suspensos, para darmos se-
quência aos processos de inscrição de pessoas físi-
cas e jurídicas, optamos por usar a internet”.

O corretor de imóveis, Moacir Babiuk, elogiou o 
novo formato da solenidade. “Parabéns pela iniciati-
va de criar o ato de juramento on-line, a transmissão 
foi excelente”.

O Creci-PR promoveu reuniões virtuais 
com os oficiais dos Registros de Imóveis do 
Paraná. Os diretores, conselheiros, delega-
dos municipais e distritais participaram dos 
eventos que tiveram como objetivo esclarecer 
dúvidas, sugerir agilidade nos procedimentos, 
além de buscar melhorias para os problemas 
enfrentados pelos corretores de imóveis. 

Na ocasião, a presidente da Associação do 
Registradores do Paraná (Aripar), Mariana 
Martins, falou sobre a plataforma de regis-
tro on-line que permite através do site www.
registradores.org.br pesquisar bens, acessar 
matrículas imobiliárias ou mesmo pedir certi-
dões pela internet. As reuniões foram media-
das pelo presidente do Creci-PR, Luiz Celso 
Castegnaro.

Creci-PR inova e cria 
solenidades virtuais de juramento profissional

Creci-PR organiza 
reuniões virtuais com registradores 

Por: Assessoria de imprensa CRECI-PR
Fotos: CRECI-PRCRECI-PR
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A mulher vem vencendo cada vez mais barreiras 
na vida profissional quebrando paradigmas e ino-
vando em diversas áreas. No setor imobiliário isso 
não é diferente, nos últimos dez anos, o número de 
mulheres aumentou em 144%, segundo pesquisa fei-
ta pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis 
(COFECI).

 Trinta anos depois da criação do CRECI-Tocantins,  
uma mulher assume, pela primeira vez, o posto de 
presidente da entidade. “As mulheres estão cada vez 
mais preparadas para assumir cargos de liderança, 
mas isso não deve ser nem celebrado e nem excluí-
do,  no trabalho colaborativo entre gestores homens 
e mulheres podemos crescer muito.  Há diferenças 
de visões entre os dois gêneros e essa complemen-
tação é benéfica para o setor imobiliário”, afirmou.

Nilcinéia Norberto, conhecida como Néia Norberto, 
tem 25 anos de corretora no mercado imobiliário. Foi 
uma das pioneiras do Tocantins ajudando, inclusive, 
doando seus honorários de corretora na intermedia-
ção da compra do imóvel da sede do Conselho, lo-
calizada na Avenida Teotônio Segurado. “Meu senti-
mento é de gratidão e orgulho, já que 30 anos depois 
assumo esta presidência com uma grande responsa-
bilidade: fortalecer nossa categoria”, disse.

Para a presidente, o momento de pandemia do 
Coronavírus reforça o desafio de gerir em momento 
de crise. “Apesar de ser “justo na  minha vez” esse 
momento delicado, acredito também que é uma 

maneira de nos reinventarmos como profissionais 
e buscar soluções conjuntas. Assim vamos superar 
essa crise e fazer um novo setor para um novo mun-
do que se apresenta”, destacou.

Nilcineia Norberto assume no lugar de Jannair 
Alves de Souza para um mandato até 2021. Ela já pas-
sou pelos cargos de vice-presidente e diretora se-
cretária por dois anos. Foi  presidente do Sindicato 
dos Corretores de Imóveis. Está concluindo o curso 
de Gestão Imobiliária, solteira, e tem dois filhos. Néia 
encabeçou campanhas sociais na entidade, a exem-
plo da campanha de doação de sangue “Sou corretor, 
sou doador” e de doação de cestas básicas, durante 
a pandemia.

Nilcinéia Norberto assume 
presidência do CRECI-TO sendo a 
primeira mulher no cargo desde a criação 
do Conselho e a pioneira no país

Por: Assessoria de imprensa CRECI-TO
Fotos: CRECI-TOCRECI-TO

Em 30 anos do CRECI-TO, Nilcinéia Norberto, a Néia 
Norberto, assume pela primeira vez o posto mais alto 
quebrando paradigmas e se comprometendo a fazer 
uma gestão para todos
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Por: Assessoria de imprensa CRECI-ES
Fotos: CRECI-ESCRECI-ES

No dia 10 de junho de 2020 a MP 915/19, que propõe 
aprimorar a gestão dos imóveis da união, criar mecanis-
mos para simplificação dos procedimentos de aliena-
ção de imóveis e promover alterações na legislação que 
rege a dação em pagamento para a extinção de crédito 
tributário, foi convertida na Lei Ordinária nº 14.011/2020 
("Lei nº 14.011/2020"), que entrou em vigor na data de 
sua publicação.

A Lei nº 14.011 aprimora os procedimentos de gestão e 
alienação dos imóveis da união. O artigo 24 da Lei 9636, 
de 15/05/1996, passa a vigorar com as seguintes altera-
ções: “Art. 24 A – Na hipótese de concorrência ou leilão 
público deserto ou fracassado na venda de bens imó-
veis da União, poderão esses imóveis ser disponibiliza-
dos para venda direta.“ O parágrafo terceiro estabelece 
que “A compra de imóveis da União disponibilizados 
para venda direta poderá ser intermediada por correto-
res de imóveis. Caberá ao comprador o pagamento dos 
valores de corretagem”.

“Hoje, finalmente, nosso esforço foi consagrado com a 
sanção da Lei nº 14.011, de 10 de junho de 2020, espe-
cialmente num momento em que estamos fragilizados 
em nossas rendas por conta dos reveses trazidos pela 

pandemia do COVID-19”, afirma João Teodoro, presiden-
te do Sistema Cofeci-Creci.

O Sistema Cofeci-Creci ainda trabalha para que as 
avaliações possam ser feitas por Avaliadores inscritos 
no CNAI. “Ainda será necessário firmar o convênio de 
cooperação com a Secretaria do Patrimônio da União, 
da mesma forma com que firmamos com a CAIXA”, ex-
plica João Teodoro. A venda direta, de acordo com a lei, 
só pode ser disponibilizada depois de frustradas duas 
tentativas de venda por meio de concorrência ou leilão 
público.

Desde a instituição do atual governo fede-
ral, o Conselheiro Federal do Cofeci, Aurélio Cápua 
Dallapícula, CRECI/ES, e a atual Presidente da Federação 
Nacional dos Corretores de Imóveis (FENACI), Lucimar 
Alves Elias, vêm trabalhando pela causa. Não por acaso, 
esses nomes são citados por vezes na carta aberta aos 
Corretores de Imóveis escrita por João Teodoro da Silva, 
Presidente do Sistema Cofeci Creci. 

João Teodoro da Silva
Presidente – Sistema Cofeci-Creci

Lei 14.011 autoriza comercialização de imóveis 
da União por Corretores
O Esforço Consagrado pela Classe que Luta pelos seus Direitos



REVISTA COFECIPELOS CRECIS
PELOS CRECISPELOS CRECIS

45JULHO DE 2020

CRECI-AL Por: Assessoria de imprensa CRECI-AL
Fotos: CRECI-AL

Em tempos de pandemia do Covid-19, por conta da 
sua amplitude, o Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis de Alagoas (Creci-AL) está participando do 
movimento ‘‘Imóvel É Mais Negócio, lançado no mês 
de junho último, de iniciativa inédita no mercado 
imobiliário da Ademi-AL (Associação das Empresas 
do Mercado Imobiliário de Alagoas).

De acordo com os organizadores, o movimento foi 
idealizado para integrar toda a cadeia do setor imo-
biliário com um conjunto de ações que, ao longo do 
segundo semestre do ano, tem o objetivo de incenti-
var a aquisição de imóveis, chamando a atenção so-
bre as vantagens deste tipo de investimento.

Edilson Brasileiro, presidente do Creci-AL, ressal-
tou que o movimento também propõe oferecer aos 
corretores de imóveis, consumidores e investidores 
ferramentas para que eles possam entender me-
lhor e aproveitar as atuais oportunidades do setor 
imobiliário.

Na abertura da campanha do Imóvel É Mais Negócio, 
Jubson Uchôa, presidente da Ademi-AL, ressaltou a 
recente redução das taxas de juros e novas facilida-
des no financiamento. ‘‘Passamos por um dos perío-
dos mais favoráveis dos últimos tempos para a rea-
lização do sonho da casa própria e é importante que 
o público esteja bem preparado para aproveitá-la’’.

O economista Ricardo Amorim, apresentador do 
programa Manhattan Connection e um dos maiores 

influenciadores na área de Economia do país, parti-
cipou da live de lançamento do movimento. Ele apre-
sentou um panorama macroeconômico do mercado 
de investimentos e imobiliário nacional, além de fa-
lar sobre o potencial e características específicas do 
mercado de imóveis em Alagoas.

Empenhado em tornar o setor imobiliário cada vez 
mais forte e de visão de futuro, João Teodoro, pre-
sidente do Sistema Cofeci-Creci, colaborou e parti-
cipou da segunda apresentação do evento e junto 
com Matheus Neves Sinibaldi, diretor de Habitação 
da Caixa Econômica Federal, em 02 de julho, numa 
live sobre o tema ‘‘A Visão da Caixa para o Mercado 
Imobiliário Atual e Pós Pandemia’’. 

Creci-AL participa do movimento 
Imóvel É Mais Negócio

Edilson Brasileiro, presidente do Creci-AL

Passamos por um dos períodos 
mais favoráveis dos últimos 
tempos para a realização do 

sonho da casa própria 
Jubson Uchôa
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Por: Léa Verônica Martins Brito
Fotos: CRECI-MACRECI-MA

Ainda que permaneçam as limita-
ções comerciais no cenário econô-
mico atual por conta da pandemia 
do novo Coronavírus, o presidente 
interventor do CRECI-MA, Francisco 
de Assis Cordeiro, fala que é preciso 
ter um olhar otimista para vencer os 
desafios trazidos pela conjuntura do 
COVID-19 que afetou a economia e 
vida das pessoas em escala mundial e 
que suas perspectivas para o mercado 

imobiliário do Maranhão são as me-
lhores possíveis.

“Do dia 28 de março, até aqui, ti-
vemos que lidar com queda de 70% 
na arrecadação, situação que só teve 
uma recuperação razoável com a por-
taria do COFECI que instituiu o REFIS, 
que traz a possibilidade do corretor 
fazer negociações de débitos anterio-
res, com o mesmo valor da anuidade 
de 2020”, declara Assis Cordeiro.

Outro fator importante, para ameni-
zar os impactos do coronavirus foi a 
dilatação de prazo da anuidade 2020 
para  assegurar as despesas e um cer-
to aumento na receita, que ainda não 
é o ideal, mas está na propositura de 
manutenção da estrutura que temos 
como necessidade de se manter para 
garantir os serviços aos corretores”,

A transmissão semanal por meio Lives nas redes sociais, como Instagram, 
Facebook e o uso de ferramentas como o Meet (Google) e o Zoom, estão permi-
tindo ao Conselho de Corretores de Imóveis do Maranhão (CRECI-MA) continuar 
com o projeto “Ciclo de Palestras” que objetiva levar educação qualificada e 
continuada aos corretores do Maranhão.

A iniciativa foi planejada pela diretoria do CRECI-MA tão logo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) decretar a pandemia do novo coronavírus e  governos 
estaduais adotarem medidas de saúde para conter a disseminação virus, proi-
bindo aglomerações de pessoas em cursos ou aulas presenciais. As lives ocor-
rem a cada 15 dias, pelo perfil no Instagram do Conselho, com temas voltados ao 
cenário do mercado imobiliário durante a pandemia.

Por conta das medidas de saúde previstas em decretos estaduais do 
Governo do Maranhão, para evitar a disseminação do novo coronavírus, 
a Diretoria do CRECI-MA  realizou uma breve solenidade especial de en-
trega de credenciais para novos profissionais do mercado imobiliário du-
rante o mês de junho, em São Luís.

Além de observar a distância mínima entre cada corretor de imóveis 
que recebeu a credencial e o uso obrigatório de máscaras, a sessão teve 
somente leitura do juramento profissional e entrega física da carteira 
profissional. 

Presidente interventor do CRECI-MA 
fala sobre perspectivas 
para mercado imobiliário 
do Maranhão

Lives dão continuidade a 
Ciclo de Palestras do CRECI-MA para corretores

Credenciamento de
novos corretores

Presidente Interventor do Creci-MA, Assis Cordeiro



1- QUAIS AS SUAS PRIORIDADES DE VIDA? Na Vida Espiritual, familiar profissional – quem define suas prioridades 
está se diferenciando dos animais e deixando de ser escravo dos instintos, como os animais. Aqui vamos tratar da Área 
Financeira.

Você tem definido realmente as prioridades de sua vida financeira, como:
Quando e de quanto será sua aposentadoria? R$ .........................................
Você dará trabalho para seus familiares quando estiver mais velho porque não terá dinheiro para se manter?
(.......) SIM         (.......) Não
Até quantos anos você acha que vai viver? 70, 80 ou mais: .....................................
Você será mais um na fila dos hospitais públicos ou numa maca jogada no corredor implorando por atendimento?
(.......) SIM         (.......) Não
Se você perdesse sua fonte de renda hoje, quanto tempo você viveria com o mesmo padrão de vida? 
1 semana, 1 mês, 1 ano,  ..............................................................................

2 - Quanto você gostaria de ganhar por mês HOJE para realizar seus SONHOS?
R$ 1.000,00? R$ 2.000,00? R$ 5.000,00? R$ 7.000,00? R$ 10.000,00? R$ 15.000,00? 
R$ 25.000,00? R$ 50.000,00? ou R$ ________________ (?)

3 - Fazendo o que você faz hoje, terá como ganhar o valor que você SONHA e DESEJA?
(    )  SIM          (    )  NÃO  Se SIM, parabéns VOCÊ é uma exceção.

4 – Se NÃO, você gostaria de saber como ganhar mais do que está ganhando atualmente ou de ter um negócio próprio 
para aumentar sua renda SEM DEIXAR O SEU ATUAL TRABALHO? (    )  SIM          (    )  NÃO

5 - Você teria de 2 a 4 horas por dia para trabalhar e aprender como aumentar sua renda e aprender sobre educação 
financeira e fazer investimentos? (    )  SIM          (    )  NÃO

6- Você gostaria de aprender a aumentar sua renda usando o WhatsApp? (   )SIM    (   ) NÃO

7- Você teria um Capital de R$ 2.300,00 para abrir seu negócio e R$ 15,00 por dia como capital de giro para manter no 
início? (   )SIM    (   ) NÃO

NEGÓCIO DO SÉCULO XXI
A maioria das pessoas foge das perguntas que tratam das prioridades da vida, como Deus, Saúde, Família e Di-
nheiro. Fogem porque não se dedicam de verdade as prioridades, é uma mentira disfarçada de verdade. Simples-
mente ignoram a realidade até como forma de se proteger, para se manterem “psicologicamente saudável” e não 
cometerem suicídio.

Mais informações:
georgecoachfinanceiro@gmail.com

Acredite, tudo isso é possível, temos a solução 
IMEDIATA para quase todos problemas 
financeiros. Você pode trabalhar pela Internet, 
Pessoalmente, Palestras Presenciais e ajuda 
de profissionais experientes.
Agora, você tem informações que colocam 
você vários passos na frente de milhões de 
pessoas. Você tem que tomar a sua decisão 
de mudar ou não.

NEGÓCIOS
NEGÓCIOSNEGÓCIOS
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA
EDUCAÇÃO FINANCEIRAEDUCAÇÃO FINANCEIRA

TESTE: VOCÊ É POUPADOR OU GASTADOR?

1 - O QUE É A EDUCAÇÃO FINANCEIRA?

Educação Financeira é saber como ganhar, gas-
tar, poupar e investir seu dinheiro para melho-
rar sua qualidade de vida e de sua família. É 
decidir como agir e o que fazer com o seu di-
nheiro. É um plano de vida, onde suas decisões 
atuais afetarão negativamente ou positivamen-
te seu futuro. A educação financeira deve ser 
praticada desde a infância, para que não sejam 
formados adultos perdulários.

2 - INICIALMENTE, RESPONDA AS SEGUINTES 

QUESTÕES:

• Você sabe medir o valor e o alcance de seu 
dinheiro?

• Você avalia a utilidade do bem antes de 
comprá-lo?

• Você sabe onde gasta o seu dinheiro?
• Seus familiares sabem o limite da sua renda?
• Seus familiares controlam os gastos de cada 

um?
• Você sabe a importância de economizar?

• Seus familiares sabem a importância de 
economizar?

• Você e seus familiares evitam desperdícios e 
a compra de supérfluos?

• Você está planejando sua aposentadoria?
• Você está planejando seu futuro financeiro?
• Que patrimônio você pretende ter quando se 

aposentar?

3 - VOCÊ CONHECE A SI PRÓPRIO?

Ao responder as questões acima, com hones-
tidade e sinceridade, você passará a conhecer 
melhor suas preferências e prioridades, sua 
maneira de agir, seus objetivos de vida e sua 

capacidade financeira e limitações. Lembre  se: 
você é o único responsável pelo destino do seu 
dinheiro, por isso seja prudente, perseverante, 
determinado, busque informações, pense, pon-
dere, avalie riscos e decida. Se você deseja viver 
com tranquilidade, formar patrimônio e garan-
tir uma velhice segura, a educação financeira é 
a grande saída.

4- VOCÊ É, POUPADOR OU GASTADOR?

Este teste é para que você faça uma autoanálise 
de sua capacidade de poupar. Na verdade, o há-
bito de poupar depende muito mais de atitude 
e determinação do que do tamanho da sua ren-
da. Conter o impulso de gastar dinheiro é uma 
questão de disciplina e força de vontade o que, 
para muitas pessoas é quase impossível. Para 
outras, economizar é um ato natural e faz parte 
de suas vidas. Veja em que posição você se en-
quadra e se a sua tendência é de ser poupador 
ou gastador. Anote um “X” no parêntese à es-
querda nas situações que mais se aproximam 
de seu perfil.
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TESTE: VOCÊ É POUPADOR OU GASTADOR?

1. Como você faz suas compras?

A) Sai gastando, esteja contente ou muito triste

B) Gasta para não se sentir inferior aos seus 
amigos ou parentes

C) Gasta de forma pingada e faz dívidas no cartão. 
Às vezes se sente mal, até se arrepende e pena 
para pagar

D) Faz algumas extravagâncias sem, contudo, 
extrapolar o orçamento

2. Que percentual de sua renda você 

consegue poupar?

A) Menos de 10%

B) 10% ou mais

C) Não sei

D) Nada

3. Que percentual de suas dívidas com cartão 

de crédito ou débito, cheque especial, 

cheque pré-datado e empréstimo pessoal 

representa de sua renda mensal total?

A) Até 30%

B) 50%

C) Não sei

D) 40%

4. Se você recebesse aumento de salário, o 

que faria?

A) Nada

B) Sairia para fazer compras

C) Jurava que dessa vez ia fazer um orçamento

D) Compraria algo que estivesse precisando e o 
resto aplicaria na poupança

5. Como você se sente quando pensa na sua 

situação financeira?

A) Triste, desanimado e não vê como sair do 
buraco

B) Otimista, apesar de ter gastado muito 
ultimamente, mas tem certeza que logo se 
organizará

C) Confiante e seguro. Você está alcançando os 
seus objetivos

D) Só pensa nisso quando não consegue dormir

6. Você está sem dinheiro e alguém lhe 

convida para um passeio no fim de 

semana, o que você faz?

A) Recusa o convite e promete a si mesmo que vai 
economizar um dinheirinho para a próxima vez

B) Consulta o seu saldo bancário e se o cartão 
ainda não estourou para ver de onde pode 
conseguir dinheiro

C) Aceita correndo, mesmo sem saber quanto 
custará o passeio

D) Pede dinheiro emprestado. Você não é de ferro 
e precisa viajar
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7. O que você faz quando as férias chegam?

A) Jura se controlar e não vai mais cometer 
excessos

B) Só vai gastar o que separou para as férias e nada 
mais além disso

C) Pede empréstimo para garantir uma grana 
quando retornar das férias

D) Fica triste e toma umas e outras. Afinal você 
ainda está pagando dívidas das férias do ano 
passado e seus cartões estão com os limites 
estourados

8. Conseguiu o seu primeiro emprego, o que 

você faz?

A) Faz um orçamento e separa uma parte do seu 
salário para a poupança

B) Não se preocupa em aderir ao plano de 
previdência da empresa. Afinal ainda está longe 
de se aposentar

C) Reforma seu guarda-roupa e compra móveis 
para o seu quarto, tudo no crediário ou 
parcelado no cartão de crédito

D) Pede empréstimo ao banco ou financia seu 
primeiro carro zero.

9. Seu primeiro filho está chegando, o que 

você faz?

A) Compra ou aluga uma casa/apartamento maior

B) Convida seu companheiro (a) para uma grande 
viagem a dois

C) Fica apreensivo e deprimido, pois não vai bem 
financeiramente

D) Planeja um novo orçamento, pois com um filho 
a vida vai mudar

Gabarito: (cada resposta certa vale 10 pontos)

1) D 4) D 7) B
2) B 5) C 8) A
3) A 6) A 9) D

CONFIRA OS PONTOS:

GABARITO COM AS RESPOSTAS CERTAS

CONTAGEM DE PONTOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

D B A D C A B A D

Cada resposta certa vale 10 PONTOS

AVALIAÇÃO

Até 30 pontos: Agindo dessa forma, você vai se afundar 
em dívidas – se é que já não afundou. Tome imediata-
mente o controle dos seus gastos e reverta a situação.

De 40 a 60 pontos: É louvável o seu esforço de colocar 
suas finanças em ordem. Falta apenas um pouco mais de 
disciplina e planejamento para conseguir economizar e 
realizar sonhos mais ambiciosos.

De 70 a 90 pontos: Parabéns! Você é sábio na arte de li-
dar com o seu dinheiro. Seu pé-de-meia está pronto para 
garantir o bem estar de sua família e uma velhice tran-
quila. Por favor, ensine aos amigos e parentes.

TESTE: VOCÊ É POUPADOR OU GASTADOR?
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27 de agosto
Dia Internacional do 
Corretor de Imóveis

Nosso Trabalho!
é encarar todos os dias com satisfação de realizar sonhos!


