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Em tempos 
de COVID19

O coronavírus realmente tomou conta do mun-
do. Não há como contestar. Por isso, foi classifica-
da pela OMS como pandemia, denominação que 
se dá a uma epidemia que transcende a região 
onde surgiu e se torna global. Muitos países em 
vários continentes já foram atingidos, inclusive o 
Brasil, é claro. A disseminação mundial de doenças 
infeciosas hoje em dia é quase inevitável em fun-
ção da facilidade de deslocamento das pessoas ao 
redor do mundo. Milhares de voos cruzam os céus 
diariamente, de continente a continente, levando 
pessoas e tudo o que elas transportam, inclusive 
eventuais vírus.

Mas a situação do Brasil, pelo menos por ora, 
não é desesperadora, como já ocorre na Itália, 
França e Espanha, além de outros países. A pan-
demia chegou por aqui, mas ainda relativamente 
tímida, quando seus malefícios já se haviam pro-
pagado por toda a Ásia, Europa, África e América 
do Norte. Por isso, conhecedores de seus efeitos, 
podemos adotar inúmeras medidas para prevenir 
e evitar sua disseminação. Basta que não igno-
remos a gravidade do problema e ajamos com a 
responsabilidade que o caso requer.

Até agora, os indicativos são de que todo o país 
encara responsavelmente a situação. Os poderes 
públicos Brasil afora adotam medidas preventi-
vas eficientes. A China, onde possivelmente tenha 
surgido o vírus, rapidamente conseguiu controlá-
-lo e, inclusive já anunciou o desmonte de seus 
hospitais de campanha, construídos especial-
mente para combate ao vírus. Mas lá a situação 
foi muito grave, com milhares de casos e mortes 
registrados. Por aqui, ainda temos poucos casos 
e, nesta data, apenas um óbito constatado. 

No Sistema Cofeci-Creci, estamos confiantes 
de que o vírus está sob controle e que, em bre-
víssimo tempo, retomaremos a normalidade de 
nossas atividades. O importante é não nos des-
cuidarmos das recomendações das autoridades 
de saúde quanto à higiene e os procedimentos 
básicos preventivos. É o que estamos fazendo.

Boa leitura!
João Teodoro da Silva
Presidente
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De,
João Teodoro da Silva

LÍDER IMOBILIÁRIO DO MÉXICO ENCONTRA REPRESEN-
TANTES DO COFECI - O novo presidente da AMPI, Associa-

ção Mexicana de Profissionais 
Imobiliários, Roberto Barrios, 
se reuniu com representantes 
do Sistema COFECI-CRECI para 
planejar ações conjuntas para 
fortalecer o mercado imobiliá-
rio. Aqui no COFECI seguimos 

buscando valorizar o profissional brasileiro, com ações 
de fiscalização preventiva, e ampliando fronteiras para 
novas oportunidades de trabalho. Na foto, o vice-pre-
sidente de Avaliações, Luiz Fernando Barcellos, e a as-
sessora de comunicação, Kátia Cubel.

IMÓVEIS TÊM MAIOR VALORIZAÇÃO PRA VENDA DESDE 
2015 - Pela primeira vez em cinco anos, a média de pre-

ços para comercializar imó-
veis no Brasil começa a subir. 
Segundo o índice Fipe-zap, o 
mês de janeiro de 2020 re-
gistrou alta nos preços nas 
capitais em torno de 16%. Os 

dados documentam a percepção dominante nos últi-
mos meses, que é de recuperação no mercado imobi-
liário. Um alerta: os preços interferem na velocidade 
de comercialização. Vamos celebrar a informação com 
a cautela de quem modera a negociação entre quem 
vende e quem compra. 

IMÓVEIS DA UNIÃO PODERÃO SER COMERCIALIZADOS 
POR CORRETORES DE IMÓVEIS, DETERMINA O GOVER-
NO FEDERAL – O governo federal incluiu os corretores 

de imóveis na MP 915 (que normatiza 
a venda de imóveis da União). Essa 
é uma grande vitória para a nos-
sa categoria, resultante do trabalho 
institucional feito pelo Sistema CO-
FECI-CRECI junto aos Poderes da Re-

pública. A regra cita os profissionais imobiliário, define 
que poderemos atuar na comercialização das proprie-
dades e estipula que nossa remuneração será paga por 

quem vier a adquirir o bem. Inicialmente, cada imóvel 
irá a leilão por até duas vezes. Se não for arrematado, 
poderá ser adquirido por venda direta, por até 25% me-
nos que o valor inicial. Nessa etapa, o governo estipu-
lou a participação da nossa categoria. 

CAIXA DEVE REFORÇAR SEU PAPEL SOCIAL NA ECONO-
MIA BRASILEIRA – Por orientação do presidente Jair 

Bolsonaro, a Caixa Econômi-
ca Federal deve reforçar sua 
atuação como banco social, 
em apoio ao fomento da eco-
nomia brasileira. Instituição 
financeira lucrativa, o dire-
cionamento é converter os 

ganhos em benefícios para o setor produtivo. Assim, 
a Caixa deve reduzir suas taxas de juros, ampliar o 
crédito imobiliário e buscar nova clientela na faixa de 
micro e pequenas empresas. A redução de custos no 
financiamento imobiliário estimula diretamente o nos-
so segmento e impulsiona os bancos privados a seguir 
a mesma estratégia. Fiquem de olho para acompanhar 
as novidades.

NOVO MINISTRO DO GOVERNO BOLSONARO DEVERÁ 
LANÇAR PROGRAMA HABITACIONAL DE IMPACTO – O 

novo ministro do Desenvolvi-
mento Regional, Rogério Marinho, 
foi instruído a preparar um pro-
grama habitacional de impacto. 
Essa notícia alcança diretamente 
o nosso setor. A demissão ontem 
de Otávio Canuto, ora substituído 

por Marinho, deve-se a atritos com o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, e também com o presidente da 
Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Estaremos 
acompanhando atentamente a elaboração do progra-
ma, para posicionar os corretores de imóveis e infor-
mar o nosso segmento sobre as novidades. 
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MERCADO VAI AMPLIAR IMÓVEIS COMO GARANTIA PARA 
NOVOS FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS – Utilizar o 

imóvel quitado como garantia 
para contração de novo financia-
mento imobiliário é uma alterna-
tiva que deverá ser incentivada 
em breve pelas normas gover-

namentais. Essa tendência irá permitir a aquisição de 
imóveis comerciais ou novas propriedades como inves-
timento ou fonte de renda. Estamos acompanhando de 
perto o assunto e atuando para que se torne uma ten-
dência. Assim, irá ampliar oportunidades para o corre-
tor de imóveis e fortalecer o setor imobiliário. 

COFECI É A SEGUNDA MAIOR ENTIDADE DE CORRETO-
RES DE IMÓVEIS DO MUNDO – O Sistema COFECI-CRECI 

representa, em âmbito mundial, 
a segunda organização que con-
grega mais profissionais imobi-
liários. A primeira é a norte-a-

mericana NAR (National Association of Realtors), com 
aproximadamente um milhão de corretores de imóveis. 
No Brasil somos cerca de 400 mil com inscrição ativa. 
Todos os dirigentes do Sistema COFECI-CRECI são vo-
luntários. Trabalham sem salário e dão uma relevante 
e reconhecida contribuição aos avanços do mercado 
imobiliário, com reconhecimento no Brasil e no exte-
rior. Para nós, tem sido um motivo de orgulho ver os 
resultados que alcançamos com o trabalho em Equipe, 
formada por representantes de todos os Estados do 
Brasil. Tenho orgulho de ser corretor de imóveis. Sinto-
-me honrado por representar minha categoria.

CADASTRO NACIONAL DE AVALIADORES CRESCE E JÁ 
REÚNE MAIS DE 30 MIL PROFISSIONAIS - O CNAI (Cadas-

tro Nacional de Avaliadores de 
Imóveis) segue em crescimento 
e já reúne mais de 30 mil pro-
fissionais imobiliários, em todo 
o país. É um segmento relevan-
te para a nossa profissão. Além 

de gerar oportunidades de trabalho, promove o incre-
mento da nossa reputação perante a sociedade, pois 
tribunais, entidades oficiais e grandes clientes utilizam 
esses serviços. Acessem o site do COFECI para saber 
como fazer parte desse grupo e como emitir um Pare-
cer Técnico de Avaliação Mercadológica (PTAM). #corre-
tordeimoveis #mercadoimobiliario #sistemacofecicreci 
#Cofeci

ESTAMOS PREPARANDO O 8º ENBRACI PARA APOIAR OS 
CORRETORES DE IMÓVEIS EM 2020 – Os pilares da orga-

nização do 8º ENBRACI são 
a presidência do COFECI, 
a diretoria financeira, co-
mandada por Valdeci Yase 
Monteiro, e o coordenador 

do evento Paschoal Rodrigues. Temos nos reunido para 
elaborar uma programação surpreendente, pensando 
no corretor de imóveis. Já temos uma data: maio de 
2020, em Foz do Iguaçu. Insiram essa programação no 
planejamento de ano novo. O ENBRACI é o maior even-
to imobiliário do Brasil, com oportunidades de negó-
cios e de aquisição de conhecimentos.

ENCONTROS COM CORRETORES FAVORECE FORTALECI-
MENTO DO NOSSO SETOR – Tive a oportunidade de par-

ticipar, em Manaus, a 
convite do CRECI-AM/
RR, de dois relevan-
tes encontros com a 
nossa categoria. Com 
mais de 500 colegas, 

pude compartilhar informações sobre as macroten-
dências da economia até 2030, sob a perspectiva do 
Brasil e do mundo. Foi um grande evento, na sede da 
Zona Franca de Manaus, organizado pelo CRECI-AM/RR. 
No Regional, com outros dirigentes do Sistema COFE-
CI-CRECI, debatemos gestão corporativa pública com 
integrantes do grupo de Analistas de Conformidade do 
nosso Sistema. São encontros como esse que nos gra-
tificam: o contato com cada corretor é um importante 
intercâmbio de informações. Obrigado a todos.

A BASE DO SUCESSO É A CAPACIDADE DE TER FOCO, 
DEFENDE LIVRO – Compartilho com vocês o primeiro 

livro lido em 2020. A obra intitula-se 
“Foco – A Atenção e Seu Papel Fun-
damental Para o Sucesso”, escrita por 
Daniel Goleman – o mesmo autor do 
best-seller "Inteligência Emocional". 
O conteúdo fala da necessidade de 
exercitarmos a atenção, e priorizar 
o que realmente nos interessa: me-

tas pessoais, profissionais, nos estudos. Aborda sobre 
como conseguir se concentrar em meio ao caos de in-
formações que todos vivemos, e que é inevitável. Tere-
mos que aprender a lidar com o Big Data e selecionar 
o que for relevante. 

VIDEOCONFERÊNCIA AJUDA A APRESENTAR O IMÓVEL – 
As medidas de prevenção ao Covid-19 impõem restri-

ções a muitos setores, entre eles 
o segmento imobiliário. Para 
mostrar imóveis, os corretores 
podem optar por agendar uma 
videoconferência com os clien-

tes, em vez de um encontro presencial, na proprieda-
de. Outra alternativa é o recurso de vídeo do aplicativo 
WhatsApp. Proponha aos clientes que cancelarem os 
compromissos um horário para se falarem à distância. 
Com a câmera é possível apresentar as características 
do imóvel, tirar dúvidas e, principalmente, não poster-
gar o fechamento do negócio. 



ANO XIII NÚMERO 488

TECNOLOGIA
TECNOLOGIATECNOLOGIA

Quantas vezes por dia você ouve 
essas frases? Elas são um dos gran-
des dilemas dos corretores. Às vezes 
você tem um excelente imóvel, mas 
nenhum cliente com o perfil para ad-
quirir o mesmo e às vezes, você tem 
um cliente, mas nenhum dos imóveis 
da sua carteira atende o perfil dele. A 
solução para essa dor do corretor é fa-
zer parcerias imobiliárias. 

Atualmente, a tecnologia é uma 
grande aliada dos corretores agili-
zando as vendas e conectando-os a 
parceiros. 

O WhatsApp, sem dúvidas, é uma 
das ferramentas “queridinhas” no 
meio dos corretores. Não cobra nada 
do corretor e está disponível de forma 
prática: basta ter um celular e internet. 

É inegável que o WhatsApp é uma 
ótima ferramenta e não é à toa que 
muitos corretores utilizam grupos 
para conhecer novos corretores para 
potenciais parcerias. Porém, esse mé-
todo traz outras dores e inseguranças.

Primeiramente, através do Whats 
você não tem a segurança sobre quem 
está do outro lado da negociação. 
Além disso, essa ferramenta não foi 
criada para atender uma demanda 
dos corretores o que torna todo o pro-
cesso de publicação desorganizado. 
Enquanto está focado em um clien-
te, o corretor não visualiza dezenas 
de publicações que são postadas nos 
grupos podendo estar perdendo sua 
oportunidade de negócio. 

Tendo a certeza de que parcerias 

imobiliárias são essenciais para se 
ter sucesso no ramo e entendendo a 
necessidade de uma ferramenta foca-
da nas necessidades do corretor, um 
grupo de profissionais com mais de 30 
anos de experiência no mercado imo-
biliário criaram o Homer.

“Nós, do Homer, acreditamos que os 
corretores de imóveis são indispensá-
veis e, por isso, oferecemos soluções es-
pecíficas para capacitar e otimizar suas 
rotinas de trabalho”, explica a co-funda-
dora Lívia Rigueiral.

O Homer conecta o corretor que 
precisa de um imóvel com o corretor 
que procura um imóvel. E o melhor, de 
forma 100% gratuita e segura. Não é 
incrível? 

Além disso, através dessa ferramen-
ta, o corretor tem a possibilidade de 
conversar por chat em tempo real com 
possíveis parceiros comerciais e trocar 
fotos do imóvel a ser negociado.

Corretor autônomo, Francisco Júnior, 
já fechou 4 vendas diretas e 2 aluguéis 
usando Homer, que baixou no seu celu-
lar há 10 meses, quando se mudou do 
Rio de Janeiro para São Paulo. Segundo 
o profissional, a ferramenta foi indispen-
sável para fazer networking e agilizar 
negócios. “Para mim foi muito impor-
tante conhecer corretores daqui. Pude 
trocar ideias, telefones e encontrar os 
colegas em eventos, o que me ajudou a 
orientar melhor o meu trabalho.” Diz ele. 

O melhor de tudo é que você faz 
isso de forma segura pois além de ter 
acesso às avaliações que o potencial 
parceiro recebeu (similar ao Uber), o 
Homer só aceita em sua plataforma 
pessoas com CRECI verificado. 

Se todos esses benefícios já pare-
cem ótimos imagina o que você vai 
achar da ferramenta quando ainda 
por cima descobrir que no Homer sua 
comissão é garantida e que a comis-
são é dividida em sua totalidade entre 
o corretor e seu parceiro comercial? 
Sim, é isso mesmo, o Homer não par-
ticipa nas comissões de venda.

Sandro, corretor de imóveis na Bahia, 
realizou uma parceria com um corretor 
do Rio de Janeiro por meio da platafor-
ma, e juntos venderam um imóvel de 
R$1.800.000,00. “Tudo é difícil no come-
ço, assim como a carreira, mas o aplica-
tivo é excelente e tem me ajudado muito. 
As conexões são sempre muito seletivas 
e de confiança”, conta o profissional. 

É um desperdício de tempo não uti-
lizar o Homer, essa ferramenta que 
veio para facilitar o dia a dia do cor-
retor e deixá-lo focado no que mais 
importa: cuidar do cliente e converter 
vendas.

Tenho Imóvel! Preciso Imóvel! 
Quantas vezes por dia você ouve essas frases?

www.homer.com.br
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Projeto AVANÇACRECI 
traz mais uma ação pioneira com o CRECICON

CRECI-PE realiza abertura do EDUCACRECI 2020

No mês de fevereiro, o CRECI-PE 
realizou a aprovação da implantação e 
funcionamento da Comissão de Aten-
dimento ao Consumidor no Mercado 
Imobiliário (CRECICON), durante a pri-
meira Plenária Estadual.

A Comissão foi criada pela Resolu-
ção COFECI 325/92, possuindo a fina-
lidade de solucionar, amigavelmen-
te, as reclamações oferecidas pelos 
usuários dos serviços imobiliários que 
se sentirem lesados por faltas éticas 
envolvendo Corretores de Imóveis, 
pessoas físicas ou jurídicas.

As denúncias dos casos podem ser 
feitas por qualquer pessoa física ou 
jurídica, e deverá conter a qualifica-
ção e a assinatura do denunciante, 
além de narrar, fundamentadamente, 
os fatos e as circunstâncias que en-
tende como caracterizadoras de in-
fração, bem como, deverá anexar có-
pias dos documentos que comprovem 

a relação entre as partes e os fatos 
apresentados.

É importante esclarecer que os 
julgamentos proferidos pelo CRECI-
-PE, nos processos de representação, 
consistem em decisões administrati-
vas que visam a aplicar penalidades 
àqueles que praticaram infração éti-
ca-disciplinar. Portanto, o CRECI-PE 
não profere decisões de reparação de 
danos, as quais devem ser objetivadas 
junto à esfera Cível, sendo estas vias 
independentes e autônomas entre si.

“A grande característica do concilia-
dor é que ele deve agir com imparcia-
lidade de forma a aproximar as partes 
envolvidas no litígio, com o intuito de 
firmar um acordo. Sendo importante 
ressaltar que os conteúdos tratados 
durantes as audiências do CRECICON 
serão sigilosos’’, afirma a Assesso-
ra Jurídica do CRECI-PE, Drª. Marcella 
Rebouças.

Inicialmente serão duas turmas com 
três corretores cada uma, foram con-
vidados para integrar a comissão os 
corretores Miguel Eguren, Sylvio Ro-
mero, Eduardo Carvalheira, Eduardo 
Jorge, Roberto Avelar e Luiz Maranhão, 
sob a coordenação do Diretor Secre-
tário Newton Franco. Os conciliadores, 
nomeados pela Presidência, prestam 
uma colaboração voluntária, não re-
munerada, e de relevante interesse 
social.

O CRECI-PE contou com as orienta-
ções dos colaboradores do CRECI-PR 
e do Coordenador do CRECICON-PR o 
corretor de Imóveis, Luciano Pontes, 
para a implantação da Comissão.

“Agradecemos aos representantes 
do CRECI-PR que nos prestaram esse 
apoio, mostrando o quanto o trabalho 
em equipe é importante”, ressaltou o 
Diretor Secretário, Newton Franco.

O CRECI-PE iniciou as atividades 
do EDUCACRECI 2020 com o pé direi-
to realizando duas edições da Pales-
tra sobre “Documentação Imobiliária”, 
ocorridas nos dias 11 e 18 de fevereiro, 
na sede do Conselho. Ao todo mais de 
200 Corretores de Imóveis prestigiaram 
as palestras e permaneceram atentos 
e participativos por mais de 4 horas.

O programa EDUCACRECI possibili-
ta um processo de aprimoramento e 
atualização dos conceitos para que os 
participantes conheçam e vivenciem 
as alterações ocorridas no mercado, 

na legislação e nos procedimentos vi-
sando o aprimoramento no exercício 
de suas atividades.

O Presidente do CRECI-PE, Francisco 
Monteiro, iniciou os eventos agrade-
cendo a presença do público, desta-
cando o tema da palestra e a impor-
tância do EDUCACRECI.

“Em 2019 realizamos mais de 20 pa-
lestras sem custos para os Corretores 
de Imóveis, proporcionando orienta-
ções e crescimento. Para 2020 preten-
demos continuar motivando toda a ca-
tegoria”, destacou Francisco Monteiro.

Durante as palestras o Professor 
Cássio Guerra, especialista em contra-

tos e Jamesson Gomes, Diretor Peda-
gógico da autarquia, dividiram seus 
conhecimentos com a plateia e orien-
taram como entender melhor o fun-
cionamento dos contratos de promes-
sa de compra e venda, como também 
de aluguel.

“Essa troca de experiências é muito 
importante, não só para os participan-
tes, mas para todos nós. Os corretores 
possuem uma bagagem imensa de co-
nhecimentos e quando compartilham 
conosco, a cada curso, sempre apren-
demos mais”, pontua o Diretor Peda-
gógico do CRECI-PE, Jamesson Gomes. 

CRECI-PE

Por: Sibele Fonseca
Fotos: CRECI-PE

Os membros da Comissão reunidos durante uma das 
discussões sobre a implantação do CRECICON.

Os Corretores de Imóveis atentos às orientações do Professor Cássio Guerra e do Diretor Pedagógico Jamesson Gomes. 

O Presidente do CRECI-PE Francisco Monteiro (meio), 
o Diretor Pedagógico do CRECI-PE Jamesson Gomes 
(esquerda) e o Professor Cássio Guerra (direita) 
durante a abertura do evento.
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Portal Imobiliário promete mudar 
as relações no mercado imobiliário

A partir de agora, corretores de 
todo o País já contam com um novo 
Portal Imobiliário, que veio  para se 
tornar a mais abrangente ferramenta 
de publicação de anúncios de com-
pra, venda e locação de imóveis.

Em linha com as mais atuais 
tendências do mercado, o Portal 
Imobiliário disponibilizou facilida-
des, especialmente, para os que 
querem ser líderes e, ainda, receber 
o reconhecimento por parte de seus 
clientes.

O acesso a todos os recursos dessa 
nova ferramenta é bastante simples. 
Inicialmente, o corretor deve possuir 
um e-mail com o domínio @creci.
org.br e estar em dia com suas obri-
gações perante o CRECI, para que já 
possa usufruir dessa plataforma to-
talmente gratuita aos profissionais.

Após o acesso, o corretor terá que 
aceitar o Termo de Uso do Portal, 
apenas por uma única vez, para uti-
lizar as facilidades disponíveis. E não 
são poucas...

Quando se cadastra no Portal 
Imobiliário, o corretor pode realizar 
a divulgação de sua carteira de imó-
veis com a opção de inserir fotos das 
propriedades em diferentes forma-
tos, garantindo a qualidade de suas 
imagens. Também é possível postar 
vídeos das casas e apartamentos e, 
ainda, fazer um  tour 360º por meio 
da internet. 

Outra vantagem que o profissional 
tem à disposição é que o sistema 
permite o cadastramento de proprie-
tários e sua associação aos imóveis 
da carteira do corretor.

Uma ferramenta bastante interati-
va, o Portal permite que o interme-
diador insira seus anúncios de for-
ma manual ou automática, por meio 
de arquivos de integração XML, caso 
haja compatibilidade entre seu inte-
grador e o Portal. 

A postagem ma-
nual é feita por 
meio de três telas 
sucessivas: a pri-
meira, contendo in-
formações do imó-
vel; a segunda, com 
informações dos 
proprietários (obri-
gatório); e a ter-
ceira, com a inser-
ção de fotos (não 
obrigatório), vídeos 
ou tour 360º (não 
obrigatório).

Quanto à integra-
ção XML, que nada mais é do que um 
formato de arquivo disponibilizado 
geralmente por diversas empresas 
que fazem gestão imobiliária, o por-
tal do Creci já integra com algumas 
empresas bastando que o corretor 
informe a empresa que quer utilizar 
esta integração via XML, e de posse 
deste dado, o corretor cadastra em 
seu perfil de importação dentro do 
sistema para realizar a inclusão au-
tomática dos imóveis.

Estatísticas
Os retornos dos anúncios também 

são dados importantes que o cor-
retor deve ter em mãos para poder 
criar estratégias de venda e de divul-
gação mais efetivas.

Por essa razão, o portal irá dispo-
nibilizar um painel estatístico con-
tendo informações de acesso dos 
anúncios dos corretores (os 3 anún-
cios mais acessados/clicados pelos 
interessados), um mapa apontando 
os locais que receberam mais cli-
ques, o número de contatos recebi-
dos, quantos anúncios foram publi-
cados e negociados, e, ainda, qual a 
quantidade de anúncios que foram 
visualizados.

Além disso, para os corretores que 

optarem pela integração XML de for-
ma automática, o portal contará com 
um painel em que serão visualizadas 
as estatísticas de importação dos 
imóveis: a quantidade de imóveis 
importados com sucesso, os alertas 
que ocorreram e os erros que devem 
ser corrigidos para que os imóveis 
possam ser integrados corretamente.

E para proporcionar ao corretor 
uma experiência realmente diferen-
ciada, o Portal do Creci segue as mais 
modernas práticas de otimização 
para mecanismos de busca (SEO). 
Dessa forma, todos os que buscarem 
por portais imobiliários na internet, 
terão o do Creci como uma das op-
ções de primeira página na busca.

De acordo com a equipe técnica 
responsável pelo desenvolvimento 
do portal, essa será uma ferramen-
ta que vai subsidiar o dia a dia dos 
profissionais com o que há de mais 
valioso no mundo, atualmente: o 
trânsito de dados! A intenção é in-
tegrar o Portal a todos os sistemas 
já utilizados nas imobiliárias e, a 
partir daí, ter a leitura automática 
dos anúncios que são publicados. A 
cada atualização feita pelos correto-
res, o Portal também receberá essas 
informações de forma mais rápida e 
efetiva.
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CRECISP autua cerca de três mil 
pseudocorretores em 2019

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

Um trabalho intenso com a or-
ganização de diversas blitzes em 
todo o Estado garantiu o resulta-
do obtido pelo Departamento de 
Fiscalização do CRECISP em 2019. 
Ao longo de 12 meses, os analistas 
de conformidade do Conselho au-
tuaram 2.926 pessoas pelo exercício 
ilegal da profissão de corretor de 
imóveis. São cerca de 8 autuações 
diárias, em média, com o objetivo 
de garantir mais segurança e tran-
quilidade às transações imobiliá-
rias dos paulistas.

A equipe de analistas percorreu 
milhares de quilômetros, visitando 
estandes de vendas, loteamentos e 
condomínios, sempre buscando por 
irregularidades que, eventualmen-
te, causem prejuízos a clientes e a 
aqueles que trabalham com serie-
dade nesse segmento.

Somente na Capital, em lança-
mentos em diversas regiões da ci-
dade, foram flagradas centenas de 
pseudocorretores. Além disso, a 
fiscalização também averiguou de-
núncias em municípios do Litoral e 
Interior, com destaque para as ope-
rações de grande porte realizadas 
em Bauru, Guarujá e Araraquara, 
com o apoio das prefeituras muni-
cipais e da Polícia Militar.

O balanço da Fiscalização do 
CRECISP também surpreendeu pelo 
número de diligências realizadas no 
ano passado. No total, foram 65.023 
visitas a escritórios e imobiliárias, 
em que são analisados os docu-
mentos dos profissionais e das em-
presas e, principalmente, passadas 
as orientações a respeito de cap-
tação, intermediação e divulgação 
dos imóveis.

Com relação aos demais procedi-
mentos realizados pela equipe, no 
ano passado, 1.833 denúncias fo-
ram instauradas, com a emissão de 
165.317 autos de constatação, 15.500 
notificações e 16.456 autos de infra-
ção em todo o Estado.

O presidente do CRECISP, José 
Augusto Viana Neto, afirma que 
os analistas têm como princípio a 
ação orientativa, informando os 
corretores sobre os pontos mais 
importantes da legislação que rege 
a atividade. “Nossa equipe esclare-
ce dúvidas, explica procedimentos e 
indica quais os melhores caminhos 
que o profissional deve seguir. E 
com relação aos pseudocorretores, 
nosso intuito é coibir sua ação no 
mercado, que pode ser extrema-
mente danosa às transações.”

Atenção é fundamental no mo-
mento de comprar ou vender um 
imóvel. Não são raros os casos de 
estelionatários atuando nesse mer-

cado e se fazendo passar por pro-
fissionais inscritos no Conselho. 
Chegam no CRECISP denúncias de 
negociações de propriedades que, 
na verdade, não estão à venda, 
apropriação indevida de valores, 
falsificação de documentos, falsas 
locações de temporada e diversas 
outras situações que abalam a ima-
gem de toda uma categoria de tra-
balhadores honestos.

“É importante que a sociedade 
denuncie e, em contrapartida, cer-
tifique-se de que é um verdadeiro 
corretor quem está intermediando 
a negociação e não um criminoso. 
No site do CRECISP é possível fazer 
uma busca para verificar a inscrição 
e a idoneidade do profissional e da 
imobiliária, antes de assinar qual-
quer documento ou entregar qual-
quer valor”, alertou Viana.
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CRECISP integra grupo de entidades 
para coibir invasões em loteamentos

O Conselho foi convidado pela 
Secretaria de Segurança Pública 
para fazer parte de uma força-tarefa 
para evitar ocupações irregulares em 
áreas de proteção ambiental.

A iniciativa surgiu da comunidade 
de moradores da região da Serra da 
Cantareira, na Zona Norte da Capital, 
que procurou a Secretaria preocu-
pada com a proliferação de lotea-
mentos clandestinos em áreas de 
mananciais.

A partir daí, o secretário executi-
vo da Polícia Militar, Coronel Álvaro 
Camilo, contatou representantes de 
secretarias municipais, prefeitos, 
subprefeitos e diversas entidades 
para dar início a um trabalho efeti-
vo e contínuo para estancar as in-

vasões e promover a desocupação 
nos locais. Também foram chamadas 
a Polícia Ambiental, o policiamen-
to de área, entidades de moradores 
da Serra da Cantareira, Conselhos de 
Segurança e a Dersa, que teve uma 
importante interferência na região 
quando da construção do Rodoanel.

“Convidamos o CRECISP para ter-
mos esse respaldo legal, pois temos 
a informação de que há terrenos 
que estão sendo comercializados 
de maneira irregular”, comentou o 
Cel. Camilo. “A Cantareira ganhou um 
contexto diferente de outras inva-
sões que ocorrem na cidade, porque 
tornou-se, praticamente, um lotea-
mento clandestino. Há muita gente 
e essas pessoas estão sendo ludi-

briadas. Muitos até pagam por esses 
terrenos, com a promessa de obter 
um documento futuro que nunca vai 
acontecer”, ressaltou.

Foi organizada uma reunião na 
sede da Secretaria com todos os 
representantes das áreas envolvi-
das, onde foram discutidas as ações 
já realizadas e os próximos passos 
para evitar que as invasões ganhem 
uma proporção ainda maior e se ex-
pandam para outras regiões. O Cel. 
Camilo enfatizou, ainda, que, em de-
zembro, a Polícia Militar ganhou um 
reforço de 105 drones, que permiti-
rão um monitoramento mais efetivo 
do local.

Acesse em vídeo também 
notícias do CRECI-SP
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Diploma de 
Colaborador Emérito do Exército

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

No dia 13 de março, o presiden-
te do CRECISP, José Augusto Viana 
Neto, foi agraciado, em nome de 
todos os corretores de imóveis 
de São Paulo, com o Diploma de 
Colaborador Emérito do Exército, 
na 1ª Brigada Antiaérea, no Forte 
dos Andradas, em Guarujá-SP, 
que é comandada pelo General 
Alexandre de Almeida Porto.

Viana recebeu o diploma das 
mãos do Comandante Militar do 
Sudeste, General Marcos Antonio 
Amaro dos Santos.

A homenagem, criada pela 
Portaria 280, de 30 de abril de 
2008, é concedida a personalida-
des e instituições civis, brasileiras 
ou estrangeiras indicadas por pos-
suir elevado conceito na classe e 
na comunidade a que pertencem e que tenham praticado ação destacada ou serviço relevante em prol do interesse 
e do bom nome do Exército Brasileiro.

A cerimônia foi prestigiada pelo conselheiro do CRECISP, Ivo Sanches, pelo subdelegado regional de Santos, Alfredo 
Coelho, pelos delegados de Guarujá, Helio Amarante e Fábio Duva, por Carmo Vieira, além de diversos corretores da 
região.
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“Portal do Corretor”,
a nova ferramenta à disposição dos profissionais da 12ª. Região

Através de um convênio celebrado com o CRECI–SP, 
foi lançado em Belém o espaço virtual para uso profis-
sional dos corretores de imóveis jurisdicionados à 12ª. 
Região. O lançamento da nova ferramenta tecnológica 
foi realizado em solenidade no auditório do CRECI re-
gional, presidida pelo presidente Jaci Colares, em pre-
sença de mais de 200 profissionais, ultrapassando esse 
número de poltronas do local.

A apresentação foi aberta com uma mensagem de ví-
deo do presidente do CRECI paulista, José Vianna Neto, 
que saudou os corretores do Pará e Amapá e falou sobre 
a nova conquista dos profissionais, que se junta a ou-
tras em curso, entre elas os cursos de avaliadores mer-
cadológicos e peritos imobiliários, também realizados 
em convênio entre o CRECI-PA-AP e o CRECI-SP, já tendo 
formado mais de 300 corretores nessas especialidades 
e incluídos no cadastro nacional.

A palestra de apresentação e lançamento do “Portal 
do Corretor” da 12ª. Região foi proferida pelo especia-
lista Eduardo Nakayama, chefe do Departamento de 
Tecnologia da Informação do CRECI paulista, tendo ele 

dissertado sobre as características e uso do espaço 
virtual que os presentes passaram a desfrutar. Foram 
analisados todos os detalhes de uso, para divulgação 
e promoção dos negócios imobiliários, concluindo com 
os esclarecimentos às dúvidas então levantadas.

O CRECI da 12ª. Região foi o primeiro do país a dispo-
nibilizar o “Portal do Corretor”, que passa a ser acessa-
do aos corretores em situação regular com a anuidade 
profissional, ampliando ainda mais as facilidades para 
as atividades de compra, venda e locação.

Ao final da apresentação, o palestrante e lançador do 
“Portal do Corretor”, Eduardo Nakayama, recebeu as ho-
menagens e um diploma de reconhecimento, entregues 
pelo presidente Jaci Colares e os diretores do CRECI re-
gional, vice-presidentes Raimundo Magno Lopes e Luiza 
Carneiro, os secretários Carlos Magno dos Santos, tam-
bém diretor pedagógico, e Heliana Machado, diretor de 
fiscalização Olaíno Mota, diretora-tesoureira Marlene 
Assunção, segundo tesoureiro José Rodrigues e o diretor 
de Eventos Clélio Miranda.
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Por: Assessoria de imprensa CRECI-PA/AP
Fotos: CRECI-PA/AP

Novos avaliadores habilitados ao
exercício da nova profissão

Diretoria define Programa Novos
Avanços Profissionais para 2020

Pelo terceiro ano, o CRECI da 12ª. 
Região PA-AP promoveu mais um 
curso de formação de avaliadores 
de imóveis, proporcionado por au-
las via internet e assistida pelos 
candidatos no amplo auditório da 
instituição. Cerca de 300 corretores 
de imóveis já adquiriram a nova 
habilitação, estando disponíveis à 
prestação desse serviço essencial-
mente técnico em todo o território 
brasileiros inscritos no Cadastro 
Nacional do Sistema COFECI-CRECI.

O ano de 2020 iniciou com a con-
clusão de mais um curso e a diplo-
mação da primeira turma do ano de 
avaliadores de imóveis. É integrada 
pelos novos avaliadores Alessandro 
de Barros Ribeiro, Adriano de Jesus 
Fernandes, Ana Cristina Modesto 
Fernandes, Cláudio Humberto Duarte 
Barbosa, Cremildo Therene Almeida 

Após o ano de 2019 repleto de palestras, cursos e 
outros procedimentos, a diretoria do CRECI regional 
realizou na última quinta-feira, 30, uma reunião de 
avaliação das realizações do ano que passou e a pro-
gramação para o novo ano que se inicia. Sempre com 
o interesse em fortalecer e ampliar constante prote-
ção profissional e a qualificação para atender as exi-
gências e demandas do mercado imobiliário. O presi-
dente Jaci Colares credenciou os demais integrantes 
da diretoria para as iniciativas a serem adotadas em 
benefício da classe.

da Costa, Daniel Alvares da Cunha, Dilson Kiyoji Ahara, Fernando Nicolau 
da Costa Giestas, Gilberto Nobre Pontes, João Henrique Santos de Andrade, 
Levy Rodrigues dos Santos, Patrícia Castro de Melo, Rejane Melo dos Santos, 
Ricardo Fonseca Batista e Rosângela Assunção Mourão de Freitas.
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Creci-RJ celebra o
Dia da Mulher com grande evento

O Dia Internacional da Mulher 
é comemorado no dia 8 de março, 
sendo assim o Creci-RJ produziu um 
evento direcionado às corretoras de 
imóveis e funcionárias da institui-
ção, realizado na manhã do dia 09 
de março, no Salão Nobre do Clube 
de Engenharia. A intenção da ação 
não foi meramente de exaltar a mu-
lher, e sim de trabalhar o empodera-
mento, a conscientização, revitalizar 
forças, expandir horizontes, desen-
volver os conhecimentos, trazer ca-
ses de sucesso e fomentar a persis-
tência na vida profissional rumo ao 
êxito.

O evento gratuito que contou com 
a presença da diretoria do Creci-RJ 
teve seu início com o credencia-
mento das participantes e boas-vin-
das. Em seguida, a primeira palestra 
com a corretora e empreendedo-
ra Laila Gianinni que apresentou o 
tema “Mercado 1.0 X Mercado 4.0: 
como continuar empreendendo 
num cenário cheio de transforma-
ções, sendo uma mulher”, onde 
especificou quais características a 
profissional precisa obter no cená-
rio atual para ser uma corretora de 
sucesso. O segundo painel foi com 
o coach Daniel Lascani que abordou 

o tema “Mulheres na Liderança”, no 
qual destacou a representatividade 
feminina em termos de liderança. 
E para encerrar a programação, a 
corretora de imóveis e empresária 
Glauce Santos, ministrou a palestra  
“Corretora S/A: assumindo a lideran-
ça dos nossos negócios para uma 
vida plena”, com dicas essenciais no 
que se refere à gestão de carreira.

Em seu pronunciamento, o presi-
dente do Creci-RJ, Manoel da Silveira 
Maia, ressaltou a importância da 
data e de eventos que destaquem a 
força feminina:

- Na realidade as mulheres são 
extremamente importantes para o 
progresso do país. As mulheres es-
tão com prestígio, reconhecidas na 
sociedade, ocupando cargos de lide-
rança. Eu sou um grande admirador 
de eventos como esse. Precisamos 
ter dirigentes de classes altamen-
te entrosados no desenvolvimento 
do país e na solução das deman-
das. Então acho louvável trazer essa 
campanha de defesa e conscientiza-
ção e que isso reflita na sociedade. 
E sempre que tiver esses encontros 
de corretoras levem uma amiga, aju-
dem, incentivem, para assim fortale-
cer e alavancar ainda mais a partici-

pação feminina na profissão.
Durante todo o evento houve inte-

ração entre as participantes repre-
sentando também uma excelente 
oportunidade de network para as 
corretoras de imóveis. Na ocasião foi 
oferecido um serviço de massagem 
e houve ainda sorteio de brindes. Ao 
todo 81 pessoas participaram desta 
iniciativa tão importante.

Além do evento realizado pela 
sede, algumas Delegacias Regionais, 
como a de São Gonçalo e São João 
de Meriti, também promoveram ini-
ciativas que destacaram a impor-
tância das mulheres, seja na  pro-
fissão ou na sociedade em geral. O 
Creci-RJ entende que eventos como 
esses precisam cada vez mais ser 
realizados. É do mais alto grau de 
importância para que se tenha uma 
sociedade mais justa e que todos os 
direitos sejam respeitados.

CRECI-RJ

Palestrante Lailla Gianinni abordou as mudanças 
no mercado imobiliário  e o crescimento da 
participação feminina na profissão

Salão Nobre repleto de profissionais para celebrar o Dia Internacional da Mulher
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Conselho intensifica parceria
com órgãos governamentais

A fiscalização do Creci-RJ fechou 
uma parceria com a Prefeitura de 
Cabo Frio, cidade da Região dos 
Lagos do estado do Rio, através da 
Comissão Especial de Fiscalização 
Fundiária e a Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente para ações fisca-
lizatórias no intuito de coibir as co-
mercializações ilegais de loteamen-
tos, empreendimentos e unidades 
em áreas de preservação ambiental 
e uso indevido do parcelamento do 
solo.

Essa parceria passa a contar com 
diligências regulares na região 
em áreas identificadas com esse 
tipo de problema, utilizando fis-
cais da Coordenadoria de Assuntos 
Fundiários, Secretaria do Meio 
Ambiente e do Creci-RJ, além do 
acompanhamento da Promotoria 
Estadual do RJ, Polícia Militar e 
Procuradoria do Município.

- É um dos deveres do Creci-
RJ proporcionar a toda sociedade 
apoio indispensável para uma aqui-
sição imobiliária segura, buscan-
do combater aqueles que praticam 
atos ilegais. A atuação conjunta en-
tre órgãos é essencial para que as 
pessoas possam ter cada vez mais 
segurança na hora de comprar um 
imóvel – comenta o presidente 
Manoel da Silveira Maia.

Diante dos resultados obtidos 
serão produzidos relatórios pela 
Comissão Especial e pelo Creci-
RJ que serão encaminhados ao 
Ministério Público Estadual.

Após formalizar a parceria, a pri-
meira ação conjunta foi realizada 
no dia 19 de fevereiro, com a equi-
pe de fiscalização do Creci-RJ e os 
membros da Comissão Especial de 
Fiscalização da Prefeitura de Cabo 
Frio que percorreram diversos sub-

-bairros de Tamoios, com o objetivo 
de combater o parcelamento irregu-
lar do solo para fins de loteamento 
e as imobiliárias que comercializam 
esses lotes de forma irregular.

Na operação, iniciada às 09h da 
manhã e finalizada às 19h, as equi-
pes passaram por  loteamentos de 
terrenos onde haviam várias cons-
truções irregulares e sem nenhuma 
infraestrutura. Ruas sem asfalto, 
desniveladas e com muita lama. Os 
agentes interditaram obras, multa-
ram, autuaram empresas que tra-
balhavam de forma irregular. Nesta 
operação especial, foram 08 lotea-
mentos fiscalizados, 03 autuações 
pelo exercício ilegal da profissão, 12 
notificações para apresentação do 
registro de loteamento e 04 consta-
tações de loteamentos ilegais.

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

Fiscais do Creci-RJ e da Prefeitura de Cabo Frio em operação de combate aos loteamentos ilegai
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CRECI-SC

O dia 8 de março é lembrado por 
ser o Dia Internacional da Mulher. 
A data, estipulada pela Organização 
das Nações Unidas como uma data 
para se lembrar da luta feminina 
por igualdade de direitos, que pou-
co a pouco, vêm sendo conquistada, 
tanto no mercado de trabalho, no 
empreendedorismo e nas posições 
de chefia.

No Brasil, até 1958, o artigo 37 do 
Código Comercial Brasileiro, proibia 
as mulheres de atuarem como cor-
retoras e somente homens podiam 
trabalhar. A abertura do mercado 
imobiliário permitiu que as mulhe-

res mostrassem todo o seu talento 
e capacidade no exercício da pro-
fissão. E de acordo com uma pes-
quisa do Sistema COFECI (Conselho 
Federal de Corretores de Imóveis), 
a participação feminina cresceu 
144% somente na última década. 
Atualmente, 48% dos quase 560 mil 
profissionais, são do sexo feminino.

Em Santa Catarina, a primei-
ra mulher registrada no CRECI/SC, 
sob o número 10F, foi Maria Cecília 
Andrade, em 1979. Até o momento, 
no Conselho Regional de Corretores 
de Imóveis – 11ª Região/SC (CRECI/
SC) existem mais de sete mil mu-

lheres corretoras, o que correspon-
de a quase 30% dos credenciados 
ativos. “É uma significativa força 
empreendedora, que gera trabalho 
e renda para a economia catarinen-
se, promove o crescimento das ci-
dades e ajuda a realizar os sonhos 
das pessoas” destaca a Diretora 
Tesoureira do CRECI/SC, Sandra 
Martins Mostiack. Recentemente a 
credencial de no 38 mil foi entregue 
à corretora Andrea Regina Carvalho 
de Freitas em solenidade realizada 
na cidade de Balneário Camboriú, 
no último dia 02 de março.

No CRECI/SC o trabalho das mu-
lheres também é destaque. Ao 
todo, são 34 colaboradoras, ou seja, 
56% da força de trabalho. “São pro-
fissionais de todos os níveis, que 
diariamente oferecem o melhor da 
sua capacidade técnica para aju-
dar os corretores no exercício da 
profissão, seja na rua, na fiscaliza-
ção e nos processos administrati-
vos”, argumenta a Superintendente 
Graziella Fermiano Soliman.

Para reconhecer o esforço diá-
rio das profissionais do Conselho, 
foi realizada uma ação entre as 
colaboradoras no último dia 5 de 
março. Elas escreveram mensagens 
que gostariam que outras mulhe-
res ouvissem de apoio e empode-
ramento. “É uma forma de valorizar 
as mulheres, incentivá-las, e a pra-
ticar a sororidade”, define Doriellen 
Rozo, assistente administrativa.

Outra iniciativa realizada em alusão ao mês da mulher foi o registro das mulheres presentes na última Sessão 
Plenária, realizada nos dias 17 e 18 de fevereiro. Na foto, a diretora Sandra Martins Mostiack, a superintendente 
Graziella Fermiano Soliman e as conselheiras Doris Eugênia Giese, Joselaine Elisa Bernardi, Maria Stela Bernardi 
e Vanessa Cristina Vidal Casado Giese.

CRECI/SC celebra a

Força das Mulheres Corretoras

Participação feminina no Conselho

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

Diretoria do CRECI participa da ação do 
Dia Internacional da Mulher

Colaboradoras do CRECI participam de ação alusiva ao 
Dia Internacional da Mulher 

Acesse em vídeo também 
notícias do CRECI-SC
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Santa Catarina está entre os es-
tados com maior fôlego de pros-
pecção e atuação de empresas do 
mercado imobiliário, junto com São 
Paulo, Minas Gerais, Goiás e Rio de 
Janeiro. Os dados são da pesquisa 
“Perspectiva do Mercado Imobiliário 
2020”, realizada pela Associação para 
o Desenvolvimento Imobiliário e 
Turístico do Brasil (ADIT Brasil), em 
parceria com o Grupo Prospecta.

O levantamento foi realizado entre 
os meses de novembro e dezembro de 
2019, com representantes de todas as 
regiões do país. Foram entrevistados 
empresários e profissionais das se-
guintes atividades: loteamento e de-
senvolvimento urbano, incorporação, 
intermediação imobiliária, consulto-
ria, pesquisa, prestação de serviços, 
arquitetura, urbanismo, construção, 
mercado financeiro, hotelaria, jurídi-
co, propriedade compartilhada, entre 
outros.

E segundo a análise do presidente 

do Conselho Regional de Corretores 
de Imóveis - 11a Região/SC (CRECI/SC), 
Antônio Moser, as expectativas para o 
mercado imobiliário neste ano são as 
melhores possíveis. Para ele, alguns 
sinais já demonstram a retomada 
do crescimento do setor, entre eles 
as novas taxas de financiamento da 
Caixa Econômica Federal – indexada 
pelo Índice de Preços ao Consumidor 
(IPCA), a queda da Taxa Selic, que in-
centiva os investidores a procurarem 
novos investimentos, principalmente 
os Fundos Imobiliários. "Além disso, 
temos a retomada da confiança dos 
empresários da Construção Civil, que 
atingiu o melhor nível em 6 anos. Ou 
seja, a conjuntura para os corretores 
e corretoras de imóveis é muito favo-
rável ao longo do ano", argumentou o 
presidente.

Do ponto de vista da regulação da 
atividade profissional, o Conselho de-
verá superar o número de credencia-
mentos realizados em 2019, que che-

gou aproximadamente a 1.900 novas 
identidades profissionais entregues 
em todas as regiões do Estado. "A ex-
pectativa é que em 2020 possamos 
credenciar aproximadamente mais de 
2.000 novos corretores de imóveis em 
Santa Catarina. Esses números que 
demonstram a pujança e o fortale-
cimento da categoria como uma das 
mais fundamentais para o crescimen-
to econômico das cidades", destacou.

Na avaliação de Moser, no caso 
específico da corretagem imobiliá-
ria, o principal desafio do CRECI/SC é 
combater o exercício irregular e ile-
gal da profissão, principalmente nas 
cidades balneárias durante a tempo-
rada. "Para isso, o Departamento de 
Fiscalização do CRECI/SC vêm traba-
lhando intensamente para evitar que 
os conhecidos “chaveteiros” ou “pla-
queteiros” assediem a população" 
explicou.

A entidade tem investido na 
Fiscalização. No final do ano passa-
do foram adquiridos novos tablets e 
planos  de telefonia móvel para agi-
lizar o trabalho diário nas ruas. Em 
2020,  o objetivo é intensificar a atua-
ção dos agentes fiscais e alcançar o 
número de 12 mil visitas até dezem-
bro, com foco na diminuição das in-
frações habituais e no cumprimento 
das normas de ética e disciplina.  "A 
meta não é aumentar o número de 
autos de infração, mas sim, fiscali-
zar de maneira ostensiva e eficiente, 
demonstrando à Sociedade que o 
CRECI/SC é atuante e disciplinador", 
ponderou Moser.

Altas expectativas para o
mercado imobiliário em Santa Catarina

Desafios a serem 
enfrentados

Entrega da Credencial 38 mil foi realizada em 
Balneário Camboriú, em março

Fiscalização do CRECI intensifica atuação no litoral

O CRECI/SC também tem melhorado 
seus processos internos, que refletem 
na melhoria do serviço e atendimento 
prestado aos corretores. Neste ano, foi 
montado um Plano de Ação, que prevê 
a execução de 36 projetos que serão 
desenvolvidos durante o longo de 2020. 

Entre as propostas, agilizar cadas-
tro e credenciamento, criar novas de-
legacias em regiões específicas no 
Estado, otimizar os trabalhos internos 
do Departamento de Fiscalização, es-
timular a capacitação dos corretores 
de imóveis e promover campanhas 
de valorização profissional e de reco-
nhecimento e dedicação dos primei-
ros profissionais registrados em Santa 
Catarina. 

“O planejamento anual tem como fi-
nalidade buscar meios de melhorar a 
arrecadação e estimular a adimplên-
cia, consequentemente, aumentando 
e aprimorando a distribuição dos re-
cursos nas obrigações fixas e no in-
vestimento em programas e projetos, 
entre os quais a implantação do novo 
Sistema Gestor, desburocratizando e 
organizando melhor a entidade”, com-
plementou o presidente.
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CRECI-RS

Entre os dias 26 de dezembro e 22 de fevereiro o Conselho Regional de Corretores de Imóveis- 3º Região (CRECI-
RS) realizou a Operação Veraneio, intensiva da fiscalização em regiões do estado com grande concentração de 
aluguel por temporada. O objetivo da ação foi combater o exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis, bem 
como, proteger a sociedade de possíveis golpes no mercado imobiliário. Ao todo 16 agentes fiscais realizaram mais 
de 5500 visitas com 424 autuações por exercício ilegal. A operação veraneio ocorreu no Litoral Sul, Costa Doce, Litoral 
Norte e Região das Hortênsias.

O CRECI-RS vem mantendo a parceria com a Brigada Militar. O acompanhamento ostensivo é um importante re-
forço no trabalho dos agentes fiscais, principalmente nas abordagens que combatem diretamente o exercício ilegal 
da profissão, em especial durante as Operação Veraneio.

Operação Veraneio 2020

Parceria com a Brigada Militar

Comissões do CRECI-RS atuam em defesa da
categoria e da sociedade

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

CEFISP
A Comissão de Ética e Fiscalização Profissional (CEFISP) realizou 26 reuniões em 

2019, onde foram analisados 2968 (dois mil novecentos e sessenta e oito) processos 
administrativos, sendo destes, 2883 (dois mil oitocentos e oitenta e três) disciplina-
res julgados em primeira instância, que são oriundos de autos de infração lavrados 
pelos agentes fiscais do conselho e 85 (oitenta e cinco) processos de denúncias.

Turma Julgadora
A Turma Julgadora do conselho no mesmo ano relatou 394 (trezentos e noventa 

e quatro) processos, que são originados de autos de infração em 2ª instância, em 
caráter revisional, sendo destes 15 (quinze) denúncias, 425 (quatrocentos e vinte e 
cinco) de exercício ilegal e 46 (quarenta e seis) retirados de pauta. O que mostra 
o intenso trabalho que a gestão vem realizando ao longo do segundo triênio da 
gestão.

COAPIN
A Comissão de Análise de Processos e Inscrição (COAPIN), analisou 2783 (dois 

mil setecentos e oitenta e três) processos de inscrição em 2019. Deste total, foram 
2171 (dois mil cento e setenta e um) de inscrição de pessoa física, 316 (trezentos e 
dezesseis) de pessoa jurídica, 240 (duzentos e quarenta) de reinscrições e 56 (cin-
quenta e seis) processos de transferência e inscrição secundária para 3º região/RS.

CRECICON
A Comissão de Atendimento ao Consumidor (CRECICON) promoveu 11 reuniões 

em 2019, atendendo 60 casos de denúncias relacionados a corretores de imóveis e 
imobiliárias. A CRECICON, promoveu a conciliação de 20 destes casos, outros 35 não 
tiveram êxito e outros 5 foram suspensos.
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CRECI-MG

Pense na quantidade de resíduos que geramos 
diariamente no trabalho. Copos descartáveis para a 
água, copinhos para os cafés, guardanapos usados, 
impressões sem necessidade. Agora, lembre-se do 
número de pessoas que trabalham no mesmo lugar 
e faça as contas da quantidade de lixo gerada. É pen-
sando nisto, que o Creci Minas iniciou este mês uma 
campanha para separação adequada do lixo e para o 
uso consciente dos recursos. 

De acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos no 
Brasil, publicado pela Abrelpe (Associação Brasileira 
de Limpeza Pública e Resíduos Especiais), nosso país 
é responsável por produzir 78,3 milhões de toneladas 
de lixo por ano. Apenas 15% da população, tem aces-

so à reciclagem. O restante, 85%, não tem acesso aos 
programas, portanto, não fazem a destinação correta 
do lixo.

No Conselho, a campanha envolveu a colocação 
de lixeiras recicláveis nos corredores e a explicação 
detalhada da destinação correta dos resíduos que 
geramos. Informações de conscientização da recicla-
gem e de como o acúmulo do lixo impacta na vida de 
cada um e do mundo também foi abordada.

Em substituição aos copos descartáveis utilizados 
no Creci e em suas regionais, que gira em torno de 40 
mil/ ano, foi produzido uma caneca e abolido o uso 
de plástico. 

Outra atitude sustentável implementada foi a 

Creci Minas 
implementa 
coleta seletiva 
e promove 
Campanha de 
Uso Consciente 
dos Recursos
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Por: Assessoria de imprensa CRECI-MG
Fotos: CRECI-MG

conscientização do uso do papel 
e da impressão consciente. Muitas 
vezes, imprimi sem necessidade e 
gasta papel novo para anotações.

Para a funcionária Gleicilene, 
chefe do departamento Jurídico, 
a atitude do Conselho de prote-
ção ao meio ambiente é digna 
de reconhecimento. “ Vivemos no 
mundo uma urgência em se desti-
nar corretamente os resíduos que 
produzimos. Sabemos que os efei-
tos causados pela não consciência 
do descarte adequado são terrí-
veis como o efeito estufa, degelo, 
poluição de rios, mares e muitos 
deles, irreversíveis”, analisa.

Kelly Dantas, advogada, enfatiza 
ainda que “num momento em que 
Belo Horizonte teve uma queda de 
4,6% na quantidade de resíduos 
destinados à reciclagem, são ini-
ciativas como as do Creci-MG que 
podem melhorar este índice”. 

Todos os resíduos produzidos 
no Conselho e que serão recicla-
dos serão destinados às ONGS de 
Belo Horizonte.
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CRECI-PB

Corretoras de imóveis já representam 
30% dos registros no Creci-PB

Creci-PB é destaque 
nacional em entrega 
de declarações de 
inocorrência ao COAF

A profissão de corretor de imó-
veis é uma das que mais cresce no 
mundo, diante da globalização de 
um mercado de trabalho bastante 
promissor. Nesse contexto, o seg-
mento feminino vem ocupando e 
consolidando espaços. Na Paraíba, 
por exemplo, são 1.658 corretoras de 
imóveis ativas, o que representa um 
total de quase 30% dos inscritos no 
Creci.

A atual gestão possui uma forte 
representação feminina, inclusive 
na diretoria executiva, através da 
2ª diretora tesoureira Carla Bezerra 

Cavalcanti, bem como por meio 
de conselheiras estaduais, direto-
ras adjuntas e ainda conta com as 
Comissões das Mulheres de João 
Pessoa, Campina Grande, Patos e 
Cajazeiras. 

Assim como em quase todas as 
áreas de atuação, é visível, portan-
to, o aumento da atuação da mulher 
no mercado imobiliário, cujas pro-
fissionais estão sempre buscando 
se especializar e profissionalizar nas 
áreas de atuação de sua escolha, 
conciliando a atividade com atribui-
ções de mães e esposas.

Os corretores de imóveis e em-
presas imobiliárias inscritos no 
Creci-PB, Creci-RN e Creci-SP foram 
os mais participativos na entrega ao 
Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf) das declarações 
de inocorrência de propostas, tran-
sações ou operações imobiliárias 
suspeitas ao longo de 2019. 

 “É necessária a participação de 
todos, pois é uma determinação do 
governo brasileiro para evitar que o 
setor imobiliário seja um canal para 
a prática de ilícitos internacionais. 
Parabéns aos corretores de imóveis 
que estão em dia com suas obri-
gações legais. Parabéns aos Creci´s 
que estimularam seus inscritos e 

obtiveram os melhores resultados”, 
exultou o presidente do Cofeci, João 
Teodoro da Silva.

Por sua vez, o presidente do Creci-
PB, Rômulo Soares, destacou que 
essa participação só foi possível 
graças ao atendimento a chamada 
feita pelo Órgão.

A entrega da declaração evita 
aplicação de multas irrecorríveis, 
cassação de autorização para o 
exercício da atividade profissional 
no caso das pessoas inscritas nos 
Conselhos, isentando essas pessoas 
físicas e jurídicas de responsabili-
dades penais e administrativas, que 
implicam no pagamento de multa 
de 20 milhões de reais, vedação de 

negócios com instituições financei-
ras, encerramento de contas bancá-
rias, perda do negócio e até prisão.

O Creci-PB disponibilizou em seu 
site www.creci-pb.gov.br no canal do 
corretor o link do Coaf, onde podem 
ser dirimidas todas as dúvidas rela-
tivas ao tema, através de Guia ela-
borado de forma simples e didática 
pelo Creci-SP, junto a outros links, 
de Manual e Apostila sobre o assun-
to, bem como utilizou, a exaustão, 
os mais variados meios de comu-
nicação para conclamar os corre-
tores de imóveis e empresas imo-
biliárias a entregarem as referidas 
declarações.

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

Acesse em vídeo também 
notícias do CRECI-PB
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CRECI-AL Por: José Nunes
Fotos: CRECI-AL

Avanços: a nova realidade 
dos corretores de imóveis em Alagoas

Qualificação

Fiscalização

São evidentes a qualificação dos corretores de imóveis 
e o respeito da sociedade, que se tornam cada vez  mais 
visíveis. A profissão de corretor de imóveis experimentou 
profundas mudanças nos últimos anos em Alagoas e dei-
xou de ser mero destino final para quem não tinha obtido 
sucesso em outras áreas, agora a profissão ganhou fôle-
go redobrado e passou a ser uma das mais procuradas, 
diante da possibilidade de rápida e elevada remuneração, 
conjugada com a flexibilidade da carga horária. Hoje há 

mais de 5 mil corretores inscritos ao Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis de Alagoas (Creci-AL).

Nos últimos anos, as possibilidades do mercado imobi-
liário contribuíram com essa procura. O Creci-AL é com-
posto de experientes profissionais que acompanharam a 
evolução do setor nas últimas três décadas, que tiveram 
participação decisiva para que a categoria se qualificasse 
e conquistasse lugar de destaque, alcançando um patamar 
de respeito e credibilidade perante a sociedade.

Em janeiro de 2020, Edilson 
Brasileiro, completou um ano na pre-
sidência do Creci-AL. Suas ações têm 
dado prioridade a fiscalização e in-
centivo a capacitação dos profissio-
nais. “O investimento em qualifica-
ção é a chave para o crescimento da 
categoria. Quanto mais capacitados, 
melhor os corretores atenderão às ne-
cessidades da profissão e de um mer-
cado cada vez mais competitivo'', disse 
o presidente.

Brasileiro ressalta que o Creci tem 
contribuído para a qualificação e para 
o desempenho profissional de seus 
inscritos. Neste período de um ano 
da sua gestão, o Creci apoiou e pro-
moveu para categoria mais de 50 rea-
lizações, entre convênios, seminários, 

palestras, treinamentos, cursos e wor-
kshops, entre outras ações, sempre 
visando aprimorar os conhecimentos 
dos profissionais e facilitar o desem-
penho profissional.

Segundo ele, as iniciativas bene-
ficiaram não somente o corretor de 
imóveis, mas principalmente o consu-
midor que tem a certeza de que em 
Alagoas atuam profissionais com qua-
lificação chancelada pelo Creci.

Uma das grande novidades implan-
tadas da atual gestão é o Encontro com 
Construtor. Evento que tem o objetivo 
de estreitar a parceria entre corretor 
de imóveis e construtoras, responsá-
veis pelo desenvolvimento e sucesso 
do mercado imobiliário. ''É um espaço 
do corretor. E nada mais justo do que 

os corretores e as corretoras venham 
participar e acompanhar as novida-
des, sem custo, basta se inscreverem 
no site do Creci'', frisou Brasileiro.

A fiscalização do exercício da pro-
fissão para impedir a atuação do ''fal-
so corretor'' tem sido uma constante, 
nesta gestão, inclusive também em re-
lação aqueles profissionais regulares 
que, por ventura, cometam desvios de 
conduta e ética.

A vida pessoal dos corretores de 
imóveis e de suas famílias igualmente 
foram contempladas pelo Creci, que 
já firmou mais de 50 convênios com 
instituições públicas e privadas para 
oferecer assistência à categoria, em 
diversas áreas como saúde, educação, 
seguridade e crédito.

O Departamento de Fiscalização 
do Creci-AL trabalha diuturnamen-
te para que sejam coibidas todas as 
ações de ''falsos corretores'', além dis-
so, para que os maus profissionais  e 
outras irregularidades do setor sejam 
excluídas. 

No último final de semana, os fiscais 
dos Crecis de Alagoas e de Pernambuco 
fecharam um balanço bastante positi-
vo, após realizarem uma blitz na divisa 
dos estados, onde as bases da fiscali-
zação foram municípios de Maragogi-
AL e São José da Coroa Grande-PE. A 
operação conjunta na divisa acontece 
2 ou 3 vezes por ano.

Primeira reunião do ano da Diretoria do Creci-AL com as presenças de Edilson Brasileiro (presidente), Maurício 
Junior (secretário), Tales Cardoso (tesoureiro), Ione Malta (vice-presidente), Agamenon Fontan (2º tesoureiro), 
Hélder Pita (2º vice-presidente), Meire Bezerra (eventos e responsabilidade social), Jorge Júnior (fiscalização) e 
Salomão Mello (conselheiro)
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O Sistema COFECI-CRECI 
parabeniza a todas as 

mulheres, em especial às 
Corretoras de Imóveis!



Dia Internacional da Mulher!
O valor da mulher na sociedade

A MULHER NA SOCIEDADE
Apesar dos preconceitos e diferen-

ças, a mulher tem encontrado o seu 
lugar na sociedade.

O número de mulheres que se tem 
tornado donas do seu próprio negó-
cio, e ganhando cada vez mais visibi-
lidade no mercado de trabalho, tem 
crescido a cada ano.

Em 2013, o COFECI (Conselho 
Federal de Corretores de Imóveis) 
realizou uma pesquisa sobre os cor-
retores de imóveis brasileiros e cons-
tatou alguns dados relevantes sobre 
o perfil destes profissionais.

Um deles refere-se ao aumento da 
participação feminina no setor. Nos 
últimos dez anos, o número de mu-
lheres aumentou em 144%. Até a data 
da pesquisa, 34,24% dos profissionais 
que atuam como corretores de imó-
veis são do sexo feminino.

O aumento da participação femi-
nina no mercado imobiliário não 
se restringe apenas ao exercício da 
profissão: elas também, embora com 
menos intensidade, vêm atuando de 
maneira gradativa em entidades vol-
tadas à defesa da categoria, como os 
CRECIS, em todo Brasil.

Esse número tem crescido a cada 
ano pois as mulheres têm buscado 
capacitação e regulamentação profis-
sional. Esse aumento de profissionais 
femininas no mercado imobiliário 
deve-se, também, a algumas carac-
terísticas que as tornam profissionais 
excelentes para essa área de atuação. 
A maior atenção aos detalhes, pa-
ciência para escutar as necessidades 
dos clientes, bem como maior per-
cepção do seu entorno, proporcio-
nam um perfil profissional ideal para 
conquistar mais clientes e concreti-
zar mais negócios.

Abaixo, citamos algumas carac-
terísticas que tornam as mulheres 
ótimas corretoras de imóveis. Claro 
que essas características não são 
aplicáveis a todas elas. Cada pessoa, 
como indivíduo, possui suas idiossin-
crasias e sua própria forma de atuar 
na sociedade e no seu ambiente de 
trabalho.

ATENÇÃO AOS DETALHES
Apresentar um imóvel para um 

cliente ressaltando detalhes de cada 
cômodo e proporcionando uma visão 
de como ele ficaria com os móveis, 
tornando-se realmente um lar para 
o (a) cliente, é um diferencial que as 
corretoras possuem. A criatividade 
mais aflorada, que a maioria das mu-
lheres possuem em relação aos ho-
mens, permite que elas vejam, além 
das paredes, as características físicas 
e estruturais dos imóveis. Permite 
imaginar a decoração e instigar o 
(a) cliente a imaginar junto com ela, 
criando uma relação mais sólida já 
nesse momento.

EMPATIA
Por serem mais perceptivas e sen-

síveis ao seu entorno, as mulheres 
conseguem conquistar a empatia do 
cliente mais rapidamente. Saber li-
dar com diferentes pessoas, perceber 
uma brecha ou detalhes enquanto 
conversa com o cliente é um dife-
rencial na hora de conquistá-lo mais 
rapidamente. Dessa forma, o relacio-
namento corretora x cliente é mais 
natural já desde o primeiro contato. 
Essa empatia é reforçada pela pa-
ciência e atenção, características da 
maioria das mulheres também.

ATENÇÃO E PACIÊNCIA
Saber escutar atentamente, perce-

ber o humor e como o cliente se en-
contra, ou seja, notando se ele está 
bem ou não, faz parte da percepção 
mais aguçada que têm as mulheres. 
Conversar e orientar pacientemente 
cada cliente também reforça o rela-
cionamento entre ambos. Ao mostrar 
que realmente se preocupa com o 
cliente, a corretora evidencia que faz 
o seu trabalho pensando na satisfa-
ção e nas necessidades das pessoas, 
além de conseguir obter mais infor-
mações que a  ajudarão na concreti-
zação da venda.

JOGO DE CINTURA
Uma das características mais im-

portantes que as mulheres, no geral, 
possuem é a PERSEVERANÇA. Não se 
deixam abalar por coisas que não dão 
certo, ou por percalços no caminho, 
nem pelas barreiras que, muitas ve-
zes, lhe são impostas. Acostumadas 
a, não raro, serem vistas com precon-
ceito, as mulheres provam que, para 
que continuem a conquistar mais 
direitos, não podem desistir diante 
de pessoas que ainda possuem um 
pensamento atrasado em relação 
às mulheres. E aqui valem colegas 
de trabalho, concorrentes e clientes. 
Essa persistência ajuda as corretoras 
de imóveis nos seus negócios e, mui-
tas vezes, é necessária para fechar a 
venda com o cliente.

Independente da profissão, são  
importantes o respeito, a ética e o 
profissionalismo.

Estas são características que to-
dos os seres humanos deveriam ter 
e exercer. Parabéns aos Corretores e 
Corretoras que as possuem e as apli-
cam no seu dia a dia, pois são vitais 
e necessárias.

Vimos, ao longo do tempo, a importância da mulher na construção de uma sociedade mais justa e digna.
As mulheres, segundo pesquisas do IBGE, são a maioria da população brasileira atualmente. 
As mulheres que constam dessas pesquisas são aquelas que, além da atividade profissional, têm tempo 
para cuidar dos filhos, ver um filme, cuidar da casa e ainda preocupar-se com a própria beleza. 
Sim, estamos falando da mulher multitarefas!
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Quando assumiu o cargo de presiden-
te do Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis de Rondônia, Júlio César Pinto, ti-
nha duas metas principais a serem execu-
tadas durante o ano: intensificar o com-
bate ao exercício ilegal da profissão, bem 

como melhorar a receita do Conselho. Os 
dados apresentados na primeira Reunião 
de Diretoria de 2020 comprovam o exce-
lente trabalho que essa nova gestão vem 
fazendo.

Com pouco mais de 1.600 profissionais 
ativos e inscritos no Conselho, a Receita 
de 2019, foi 17,90% maior em comparação 
ao ano anterior, já as despesas tiveram 
uma redução de 6,44%, "em uma econo-
mia inconstante, o menor aumento nos 
recursos ou redução de custos na empre-
sa pode ter um impacto significativo em 
uma organização. Por isso, esse ano tra-

balhamos arduamente para isso, e graças 
à Deus conseguimos um bom resultado, 
quem sabe para o próximo ano melhorar 
ainda mais", afirma Júlio César Pinto.

Os dados da fiscalização também foram 
bastante positivos. Enquanto em 2018 fo-
ram realizados 1.388 serviços, em 2019 
foram 3.043, ou seja, os números mais 
que dobraram. “A atual gestão segue fir-
me com o seu compromisso de trabalhar 
cada vez mais em prol da categoria”, fina-
liza Júlio César Pinto.

O Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis de Rondônia recebeu, durante 
os dias 3, 4 e 5 de março, o Coordenador 
Jurídico do CRECI de Goiás, Dr. Fernando 
de Pádua. O objetivo da sua visita foi mi-
nistrar um treinamento sobre procedi-
mentos de fiscalização, CEFISP - Comissão 
de Ética e Fiscalização Profissional, e 
Turma Julgadora.

Reciclando e aprimorando as ações de 
sua equipe, o treinamento focou na prin-
cipal diretriz de trabalho que o Conselho 
desenvolve: a fiscalização e a disciplina 
da atividade do Corretor de Imóveis. A in-
tenção foi a de divulgar orientações que 
possam ser repassadas aos profissionais 
imobiliários. Estavam presentes na capa-
citação a Diretora Secretária Valdelene de 
Melo, o Superintendente Kleiton Fonseca, 
os membros da CEFISP, Marcelo Messias e 
Edineia Rosa, além da equipe de fiscaliza-

ção, James Paiva e Ana Caroline Nóbrega. 
"Essa reciclagem foi uma ferramenta es-
sencial para aprimorar as ações de nossas 
equipes. Aqueles que lidam diariamente 
com os processos devem estar sempre a 
par das atualizações que a justiça realiza", 
afirma a Diretora Secretária, Valdelene de 
Melo.

Pela primeira vez em Rondônia, o ad-
vogado Dr. Fernando de Pádua falou so-
bre o que pôde perceber do Conselho 
"agradeço ao CRECI/RO e ao COFECI pela 
oportunidade de estar compartilhando e 
trocando experiências, além de parabe-
nizar o Conselho de Rondônia por estar 
no caminho certo, apesar das dúvidas que 
sempre surgem, os procedimentos estão 
dentro do que preconiza a lei". Na oportu-
nidade, o coordenador jurídico do CRECI/
GO também se encontrou com a assessora 
jurídica do CRECI/RO, Drª Heleneide.

O Presidente do Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis de Rondônia, Júlio 
César Pinto, idealizador do evento, co-
mentou da importância dessa atualização 
"O treinamento é parte de um ciclo que o 
CRECI/RO tem realizado, nossa atual gestão 
está focada na capacitação de seus cola-
boradores, diretores, conselheiros e mem-
bros de comissão, com o intuito de oferecer 
sempre o melhor aos corretores de imóveis, 
mercado imobiliário e sociedade".

O Presidente do CRECI/RO, Júlio César 
Pinto, participou dos dias 4 a 6 de mar-
ço, do I WORKSHOP DE PRÁTICAS EM 
CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO, em Manaus, 
no auditório da Faculdade Santa Teresa. O 
treinamento teve como objetivo mostrar, 
de forma prática e direta todos os deta-
lhes presentes nas atividades desenvol-
vidas por Conselhos de Fiscalização, ao 
apresentar o relatório integrado de gestão 
ao Tribunal de Contas da União (TCU).

Entre os palestrantes estiveram os 
analistas de Conformidades e Custos do 
Sistema COFECI/CRECI, Roberval Nóbrega 
e Manoel Júnior; e o membro da equi-
pe de Auditoria do COFECI/CRECI, Wilker 

Ponciano. Os temas foram bastante perti-
nentes para as práticas do Conselho, tais 
como a importância do planejamento e 
acompanhamento orçamentário; como 
transformar o setor de fiscalização no 
maior aliado do Conselho; implementa-
ção de Centro de Custos aplicado ao Setor 
Público e a elaboração do relatório inte-
grado de gestão, de acordo com as novas 
exigências do TCU.

O Presidente do CRECI/RO, Júlio César 
Pinto, falou sobre a importância do evento 
“Qualificação é a palavra-chave! Precisamos 
estar sempre nos atualizando sobre os pon-
tos que interferem diretamente nas práticas 
de atuação do nosso Conselho, para que 

dessa forma consigamos desenvolver me-
lhor o nosso trabalho perante os profissio-
nais imobiliários e a sociedade’.

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

Primeiro ano da gestão 2019/2020

Creci/RO recebe treinamento jurídico

Presidente do Creci/RO participa de 
I Workshop de Práticas em Conselhos de Fiscalização

Sede do CRECI/RO

Palestrante Wilker Ponciano, Palestrante Manoel 
Júnior, Presidente do CRECI/RO Júlio César Pinto, 
Palestrante Fernanda Ferreira, Palestrante José Neto, 
Palestrante Roberval Nóbrega.

Coordenador Jurídico do CRECI de Goiás, Dr. Fernando 
de Pádua; Superintendente Kleiton Fonseca; Diretora 
Secretária Valdelene de Melo; membro da CEFISP 
Marcelo Messias; equipe de fiscalização, James Paiva e 
Ana Caroline Nóbrega; membro da CEFISP Edineia Rosa.
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Por: Mirelle Costa
Fotos: Nyna Sanny

O segundo estúdio dos Creci’s 
no Brasil e o primeiro do Nordeste 
foi inaugurado, no último dia 13. A 
cerimônia ocorreu durante a pri-
meira Reunião Plenária de 2020, 
em Fortaleza. O Presidente do Creci 
Ceará, Tibério Benevides, falou so-
bre a conquista que foi promes-
sa de campanha da diretoria. “Um 
dos maiores objetivos da gestão 
é dar cada vez mais transparência 
a todos os processos organizacio-
nais que acontecem no Conselho. 
Por isso, estamos utilizando cada 
vez mais os recursos audiovisuais, 
como transmissões ao vivo, reporta-
gens especiais e entrevistas”, explica 
Benevides. 

Além da diretoria, estiveram pre-
sentes 29 conselheiros da capital 
e do interior, além de dirigentes 
de Conselhos de classe, como CRA, 
Corecon e CRC, e diretores dos regio-
nais. Jamerson Gomes, diretor peda-
gógico do Creci de Pernambuco, res-
saltou que a nova TV Creci Ceará vai 
aproximar a população do Conselho. 
“A iniciativa vai mostrar à sociedade 
a importância da nossa profissão, 
mostrando que o povo precisa saber 

que, para fazer uma transação imo-
biliária segura, é necessária a con-
sulta e a ajuda de um profissional 
devidamente credenciado no Creci”, 
afirma.  

A plataforma escolhida para dis-
ponibilizar as produções realiza-
das pela TV Creci Ceará vai ser o 
Youtube, o segundo maior mecanis-
mo de busca do mundo, com mais 
de 1,9 bilhão de usuários ativos 
conectados por mês.“Teremos uma 
programação variada e atrativa para 
o público, que, no caso, correspon-
de aos corretores de imóveis e a 
sociedade em geral, pois, em algum 
momento da vida todos nós fare-

mos alguma transação imobiliária, 
daí a importância da profissão de 
corretor de imóveis”, explica Mirelle 
Costa, assessora de comunicação e 
marketing do Conselho e responsá-
vel pelo conteúdo da TV Creci Ceará. 

“A realização desse sonho de im-
plantação da TV CRECI Ceará por si 
só já é uma grande resposta para os 
nossos colegas que, muitas vezes, 
nas cidades do interior e sub-re-
giões, que não têm a facilidade de 
acesso que nós temos na capital”, 
analisa Carlos Magno dos Santos, 
diretor-secretário pedagógico do 
Creci do Pará.

CRECI-CE

Estúdio da TV Creci Ceará é inaugurado

Mesa diretora na solenidade de inauguração da TV CRECI CEARÁ

O corretor de imóveis pode 
participar da TV CRECI com 
sugestão de pauta para o 
email: tv@creci-ce.gov.br

Presidente do Creci, Tibério Benevides, inaugura o 
estúdio da TV CRECI CEARÁ

Lívia Rigueiral, CEO da Homer Parcerias Imobiliárias, 
participa do Programa Conexões Imobiliárias

A assessora de comunicação do Creci Ceará, 
Mirelle Costa, jornalista responsável pelo 
conteúdo da TV CRECI CEARÁ

Patriolino Dias de Sousa, Presidente do Sinduscon, 
foi entrevistado no Programa da TV Creci, Conexões 
Imobiliárias

A assessora de comunicação do Creci Ceará, 
Mirelle Costa, jornalista responsável pelo 
conteúdo da TV CRECI CEARÁ

Acesse em vídeo também 
notícias do CRECI-CE
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Assim foi com relação à PEC 108/2019, que pro-
põe desvincular os conselhos da administração 
pública e a retirada da necessidade da inscrição 
em conselhos para o exercício profissional, levan-
do assim à drástica queda de arrecadação invia-
bilizando a existência dos conselhos, cujo papel é 
defender e fiscalizar o exercício profissional.

Aconteceu no auditório do CRECI/SE, quando lideranças e presidentes de Conselhos Profissionais se reuniram para a 
instalação e definição dos membros da coordenação do Fórum dos Conselhos Regionais e Ordens das Profissões regu-
lamentadas de Sergipe criado para debater estratégias de combate à PEC 108/2019, além de questões comuns de cunho 
jurídico, administrativo, político, entre outros, exercendo eventual defesa dos direitos e interesses coletivos nas esferas de 
atuação, a bem de promover o interesse público na sua função constitucional precípua de orientar, fiscalizar e disciplinar 
a profissão. Por unanimidade, foi eleito para coordenar e presidir o Fórum, Sérgio Sobral, presidente do CRECI-SE e Diretor 
do COFECI.

“A sociedade só se mobiliza quando conhece e compreende o que está ocorrendo. O momento é agora de mostrar a 
importância do funcionamento dos Conselhos profissionais e sua relevância para toda a coletividade”, com essas palavras, 
o Deputado Estadual por Sergipe, que participou da segunda reunião do Fórum, propôs a realização de uma audiência 
pública, na Assembleia Legislativa de Sergipe, com o objetivo de esclarecer quais os impactos que a PEC poderá trazer 
para a sociedade.

Assim que soube do agendamen-
to da audiência pública, o presidente 
João Teodoro veio a Sergipe debater 
estratégias com o Deputado Estadual 
Luciano Pimentel, o Deputado 
Federal por Sergipe e presidente da 
frente parlamentar mista de apoio ao 
mercado imobiliário, Laércio Oliveira 
e o presidente do Creci Sergipe, 
Sérgio Sobral. 

"Estamos falando de entidades que 
atuam não só na defesa das catego-
rias, mas também da sociedade. É o 
trabalho que realizamos, de atuali-
zação e fiscalização profissional, que 
assegura a qualidade dos serviços 
prestados à população. Neste contex-
to, é fundamental que a PEC 108 seja 
amplamente debatida e as pessoas 
possam compreender o quão preju-

dicial é essa proposta", considerou 
João Teodoro.

A audiência aconteceu na volta 
das atividades parlamentares, 07 de 
janeiro, e contou com a participa-
ção de parlamentares das bancadas 
estadual e federal, presidentes de 
Conselhos Regionais, funcionários 
das autarquias e representantes 
sindicais. Em todos os discursos de 
presidentes de conselhos de classes 
um ponto em comum: o controle éti-
co como proteção do cidadão contra 
atuação de profissionais mal inten-
cionados, assegurando à população 
atendimento responsável e de qua-
lidade. “Sem um órgão ou entidade 
que regulamente a profissão e fis-
calize o profissional, a quem o cida-
dão de bem recorreria? Ao Judiciário? 

Ao Ministério Público? Ao Governo? 
Indiscutivelmente, haveria uma mo-
rosidade e dificuldade de acesso para 
denunciá-lo e buscar uma punição 
para sua conduta porventura irregu-
lar e antiética”, falou Sérgio Sobral, 
Presidente do CRECI-SE, Diretor do 
COFECI e Presidente do Fórum dos 
Conselhos e Ordens de Profissões 
Regulamentadas de Sergipe.

CRECI-SE

O menor estado da Federação, 
tornou-se um gigante quando entrou em pauta 
a defesa da categoria

Fórum Permanente dos Conselhos Profissionais de Sergipe

Audiência Pública

Presidente do COFECI, João Teodoro, em Sergipe

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

Acesse em vídeo também 
notícias do CRECI-SE
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CRECI-RN

Por: Assessoria de imprensa CRECI-RN
Foto: CRECI-RN

Depois de 14 anos, 
Creci-RN promove concurso público

Servidora mais antiga 
do Creci-RN recebe 
homenagem pelos 
40 anos de 
serviços prestados

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do 
Rio Grande do Norte (Creci-RN) promove processo 
seletivo para preenchimento de vagas nos cargos 
de assistente administrativo e profissional analista 
superior, compreendidos no nível médio e superior, 
respectivamente. Há mais de uma década que o Creci 
potiguar não realizava concurso público.e a seleção 
será realizada pelo Núcleo Permanente de Concursos 
(Comperve) da UFRN.

São seis vagas para assistente administrativo, sen-
do quatro de ampla concorrência, uma destinada a 
Lei 12.990 (cotas) e outra reservada para candidatos 
com deficiência. Já para o cargo  de profissional ana-
lista superior (agente fiscal) serão três vagas oferta-
das de ampla concorrência e uma concedida a Lei 
12.990 e, também se faz necessário o diploma de cur-
so superior e CNH categoria B. As inscrições acon-

tecem em março e a prova será realizada no dia 19 
de abril com questões de múltipla escolha de língua 
portuguesa, matemática/raciocínio lógico e legisla-
ção específica. 

Para o presidente do Creci, Roberto Peres, com 
o concurso público, o Creci busca ampliar os seus 
serviços que vão além do contato com o corretor de 
imóveis e passam pela defesa da sociedade. “Esse 
concurso público é esperado há anos, visto que o úl-
timo foi realizado cerca de 14 anos. A iniciativa faz 
parte do planejamento desta gestão que tem pauta-
do suas atividades no fortalecimento do conselho. O 
Creci tem papel fundamental na luta pela erradica-
ção de falsos corretores que aplicam golpes no mer-
cado imobiliário e prejudicam a população”, pontuou 
o presidente.

Em fevereiro, a servidora Maria Marli de Moura foi 
agraciada pela diretoria da instituição pelas quatro dé-
cadas dedicadas ao conselho. Uma placa foi entregue à 
servidora pelas mãos do presidente Roberto Peres e da 
diretora de eventos, Madalena Nunes. 

O reconhecimento foi feito durante reunião da dire-
toria realizada no auditório da instituição. “Fazemos 
questão de valorizar os nomes que contribuem com 
o Creci e Marli é um desses casos, serviços prestados 
e homenagem mais do que justa”, disse o presidente 
Peres. Homenagem 40 anos Marli Moura

Acesse em vídeo também 
notícias do CRECI-RN



PELOS CRECIS
PELOS CRECISPELOS CRECIS

32 ANO XIII NÚMERO 48

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

CEMAC-CRECI/PI completa um ano de fundação 
auxiliando a população na resolução de conflito

Parceria entre CRECI-PI e Banco do Nordeste 
oportunizará negócios aos profissionais piauienses

CRECI-PI realiza plenária 
e discute prestação de contas e ações para 2020

Em fevereiro de 2020, o Conselho 
Regional de Corretores de Imóveis 
do Piauí (CRECI-PI) comemorou um 
ano da inauguração do Centro de 
Mediação, Arbitragem e Conciliação 
(CEMAC). A ferramenta tem sido um 
importante mecanismo para aten-
der a população que busca rapidez 
e sigilo na resolução de conflitos.  

O Centro é vinculado ao Cadastro 
Estadual de Câmaras Privadas de 
Conciliação e Mediação do Tribunal 
de Justiça do Estado do Piauí (TJ-PI), 
e oferece profissionais aptos para 
conduzirem os procedimentos para 
que os lados envolvidos cheguem a 
um acordo benéfico para todos. 

Ao longo do primeiro ano de atua-
ção do CEMAC, dos 100% de proce-
dimentos realizados com a presença 

de ambos os interessados, em cerca 
de 60% dos casos teve a realização 
de acordos. Já os solicitantes frente 
a todos os procedimentos registra-
dos, 48,27% são pessoas físicas e 
51,73% pessoas jurídicas.

A gestora do CEMAC-CRECI/PI, 
Neilan Argento, afirma que o pri-
meiro ano de fundação foi bastante 
produtivo. “O CEMAC tem a sua fun-
ção social e funciona com o objetivo 
de fornecer acesso à justiça para a 
sociedade. É um serviço que a po-
pulação pode utilizar por meio da 
condução de procedimentos de me-
diação, conciliação e arbitragem, as-
sim possibilitando uma melhor ma-
neira para resolver os seus próprios 
conflitos”, disse.

Para o presidente do CRECI-PI, 

Nogueira Neto, o CEMAC é resulta-
do do compromisso que a entidade 
possui com os corretores de imóveis 
e a população piauiense. “O Centro é 
um importante meio para a resolu-
ção dos conflitos, uma vez que possi-
bilita a sua resolução de uma forma 
mais célere e menos onerosa para a 
sociedade”, afirmou Nogueira Neto. 

Membros da diretoria do CRECI-PI 
estiveram reunidos com represen-
tantes do Banco do Nordeste (BNB) 
para alinhar uma parceria que visa 
oportunizar novas vendas e negó-
cios aos profissionais e imobiliárias 
piauienses. O Banco busca o apoio 
da entidade para aproximar os cor-
retores dos clientes que têm inte-
resse em vender ativos.

O presidente do CRECI-PI, Nogueira 

Neto, afirma que a entidade está 
sempre aberta ao diálogo para fir-
mar novas parcerias. “A parceria visa 
criar novas oportunidades de ven-
das aos corretores e proporcionar 
a quitação das dívidas dos clientes 
junto a instituição bancária. A inicia-
tiva prevê ainda uma carteira de R$ 
600 milhões para a categoria reali-
zar bons negócios”, disse Nogueira 
Neto.

O CRECI-PI promoveu a 1º plenária de 2020 para discutir os balanços orçamentários, a receita e despesas da en-
tidade. A reunião foi presidida pelo presidente do Conselho, Nogueira Neto, além do diretor secretário Rui de Sousa 
e o diretor tesoureiro Demetrius Fonseca.

Equipe CEMAC-CRECI/PI durante inauguração em 2019

Reunião na sede do Banco do Nordeste com membros 
da diretoria do CRECI-PI
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Nos últimos quatro meses, o 
CRECI/DF realizou campanha insti-
tucional voltada à valorização dos 
profissionais Corretores de Imóveis 
do Distrito Federal.  As peças distri-
buídas nos meios de comunicação 
da instituição contaram com ele-
mentos que demonstram a impor-
tância da contratação dos profis-
sionais regulares no Conselho para 
realizar negociações imobiliárias, 
bem como ações do CRECI voltadas 
a categoria e a sociedade. 

A meta para 2020 é reforçar as 
ações e difundi-las em outros meios 
de comunicação e assim, atingir o 
maior número de pessoas da re-

gião objetivando a propagação 
de informações voltadas ao setor 
imobiliário. 

O CRECI/DF, atualmente, traba-
lha com os Corretores, a melhor 
maneira de atender os clientes, 
sempre se identificando e apre-
sentando o Cartão de Regularidade 
e Identificação Profissional (CIRP). 
Desta forma, os clientes passam a 
cobrar o documento profissional na 
hora de realizar qualquer outra ne-
gociação e, caso não seja apresen-
tado pelo intermediador, sabe-se 
que aquele pode ser um contraven-
tor, sendo preciso informar ao órgão 
de fiscalização, o CRECI.

O combate a contravenção no 
mercado imobiliário do Distrito 
Federal foi intensificado neste inicio 
do ano. De 02 de janeiro a 06 de fe-
vereiro já foram realizados 36 autos 
por exercício ilegal da profissão, nú-
mero este, bem acima do registrado 
no mesmo período do ano anterior 
(15). Este ano também foram conta-
bilizadas 859 diligências realizadas 
em todo o Distrito Federal. 

De acordo com a Coordenadoria 
de Fiscalização, a meta é aumentar 
as diligências em todo o DF, com 
apoio dos Corretores e da comu-
nidade, além da realização de blitz 

educativas, para assim resguardar 
os bons profissionais e a sociedade 
como um todo.

Outra meta informada pela pasta 
é a de intensificar as audiências e 
reuniões com síndicos e administra-
dores de condomínios com objetivo 
de evitar que pessoas que se apre-
sentem como Corretores de Imóveis, 
mas, não tenham identificação legal 
para o exercício profissional aden-
trem os imóveis indevidamente e 
que estes atos sejam comunicados 
a autarquia para averiguação e au-
tuação por exercício ilegal.

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

Valorização 
Profissional

Fiscalização mais atuante

A partir da segunda quinzena de fevereiro, os Corretores de Imóveis do Distrito 
Federal vão contar com a mais nova ferramenta de anúncios de imóveis de todo 
o Brasil, o Portal CRECI, do Sistema COFECI - CRECI.  

A plataforma será um avanço e dará mais credibilidade aos Corretores, sendo 
que, apenas os que estiverem adimplentes no regional poderão anunciar seus 
imóveis, sem nenhum custo aos profissionais.

Mais um benefício a favor da categoria
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A diretoria do Creci-MS iniciou o ano de 2020 com muitos 
projetos e grandes expectativas. “Temos muito a realizar no nosso 
segundo ano de gestão, mas para isso, fizemos uma avaliação 
dos acertos e desafios que enfrentamos em 2019”, afirma o 
presidente do Regional Mato Grosso do Sul, Eli Rodrigues.

A retrospectiva 2019 apresentou 
indicadores com os principais resul-
tados do ano. “O ano foi desafiador, 
a divisão dos trabalhos entre os di-
retores e coordenadores foi funda-
mental para os resultados. O foco na 
gestão participativa trouxe uma nova 
perspectiva, ao começar com o saldo 
contábil que iniciou baixo, mas ao ver 
o saldo final do exercício, constata-se 
o equilíbrio e a responsabilidade com 
os gastos institucionais”, aponta Eli. 
Um dos destaques do ano foi a fiscali-
zação, que atuou em 70% do estado e 
percorreu mais de 50 mil quilômetros. 
Foram autuadas 163 pessoas atuan-
do irregularmente na profissão. Outro 
indicador importante no período é a 
totalização de 10.570 atendimentos 
presenciais na sede e sub sedes.

Todos os setores do Creci-MS tive-
ram saldos positivos nas suas ativi-
dades. “Analisando a retrospectiva, 
dá a certeza de que a nossa diretoria, 
comissões de Trabalho e o corpo fun-
cional trabalharam em várias frentes, 
buscando inovações tecnológicas na 
área de integração dos serviços do 
Creci-MS, nas ações da nossa ativida-
de fim: fiscalização mais atuante, nos 
andamentos dos processos adminis-
trativos e disciplinares, nas organiza-
ções administrativas”, comemora. 

O balanço do ano foi apresentado 
na última sessão plenária de 2019, 
realizada na região de fronteira com o 
Paraguai, na cidade de Ponta Porã. Lá, 
o evento foi marcado pelo reconhe-
cimento e emoção de conceder uma 
homenagem a um corretor de imóveis 
do município. “Buscamos destacar 
a importância que esse profissional 
teve para o desenvolvimento da re-
gião, contribuindo para o crescimen-
to do mercado imobiliário local”, es-

clarece o presidente do Creci-MS. Na 
ocasião, o corretor de imóveis João de 
Faria (Creci/MS 79), que teve seu nome 
registrando a plenária n° 196, ficando 
intitulada “Plenária João de Faria”.

Com a avaliação de um 2019 positivo, 
a diretoria foca, então, o planejamen-
to de ações para 2020, já iniciando o 
ano com a primeira plenária, realizada 
na Capital, Campo Grande, no mês de 
janeiro. Marcando o começo do se-
gundo ano de gestão, a sessão reuniu 
a diretoria e conselheiros e contou 
com o anúncio de aperfeiçoamentos à 
administração institucional.

Uma das novidades anunciadas 
pelo presidente do Conselho, é a ela-
boração do Manual de Procedimentos, 
documento único que norteará os 
procedimentos internos do Creci-MS. 
“A padronização vai propiciar o aper-
feiçoamento das rotinas, em conse-
quência, um melhor atendimento aos 
corretores de imóveis e sociedade”, 
afirmou. A virtualização dos atendi-
mentos é também uma ação que já 
está em andamento.

A previsão de ações para 2020, 
anunciada pelo presidente do Creci-
MS, inclui ainda processos licitatórios 
e concurso público para contratação 

de servidores, além de investimento 
em tecnologia e equipamentos e re-
forma da sede do Conselho. No quesi-
to tecnologia, inclusive, o Regional MS 
saiu na frente ao fornecer a base de 
desenvolvimento aplicativo i-Corretor.

Mais recentemente, houve a no-
meação da Comissão Feminina do 
Creci-MS, que ficará responsável pela 
promoção de palestras e cursos de 
capacitação profissional, bem como 
realizar a aproximação das correto-
ras de imóveis junto ao Conselho. 
“Estamos com grandes expectativas 
e muito confiantes de que 2020 será 
um ano de realizações não só para o 
Conselho, mas principalmente, para 
os corretores de imóveis. Por isso, o 
posicionamento institucional frente à 
sociedade na valorização profissional, 
coibindo a atuação do exercício irre-
gular, são importantes para o fortale-
cimento de toda a classe”, defende o 
presidente do Creci-MS.

Gestão participativa comemora resultados 
e define metas para 2020

Por: Michelle Araújo
Fotos: CRECI-MS

CRECI-MS
Acesse em vídeo também 
notícias do CRECI-MS
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CRECI-GO inicia semestre com 
mais de 20 cursos e palestras agendadas

Creci nas empresas:
orientação e interação com mercado imobiliário

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

O Creci de Goiás está ain-
da mais perto dos corretores 

de imóveis. Além de iniciativas 
como o Creci Itinerante, que leva 
os serviços da autarquia para 

os profissionais que residem no 
interior do estado, o Conselho 
goiano desenvolveu o Programa 
Creci nas Empresas. 

A iniciativa consiste em visi-
tas do corpo jurídico e da equi-
pe de fiscalização a imobiliárias 
para esclarecer dúvidas sobre a 
legislação do setor e os proce-
dimentos adotados pelos fiscais 
no combate a contravenção e 
as irregularidades praticadas no 
mercado. 

"O Conselho está sempre de 
portas abertas e a disposição 
das imobiliárias e dos corretores 
de imóveis para esclarecer so-

bre as atividades desenvolvidas 
pela autarquia e as normas que 
regem o mercado imobiliário", 
ressalta o coordenador de fisca-
lização, Cláudio Araujo. 

A primeira visita foi realizada 
em fevereiro a Rizzo Imobiliária, 
onde estiveram presentes os di-
retores e parceiros da empresa 
(foto). "Ótima ação e várias dúvi-
das esclarecidas. Temos que unir 
forças", disse o gerente comer-
cial, Marcos Oliveira, presente na 
reunião. As empresas interessa-
das devem solicitar o agenda-
mento prévio, junto ao Conselho, 
para realização do evento.

Qualificar os corretores de imóveis. Esse é o objetivo 
do Creci de Goiás que inicia o primeiro semestre com 
mais de 20 cursos e palestras gratuitos a serem realiza-
dos na capital e no interior do estado. A programação é 
resultado de parcerias firmadas com entidades como o 
Sebrae, cartórios e instituições de ensino.

"A capacitação dos corretores de imóveis é benéfica 
para todos no mercado imobiliário. O conhecimento ga-
rante melhores resultados aos profissionais, reduz as 
práticas irregulares e proporciona maior segurança aos 
clientes", ressalta o presidente Eduardo Britto. 

Marketing digital, vendas e atendimento ao cliente 
estão entre os temas a serem abordados nos eventos 
promovidos pelo Conselho goiano em parceria com o 
Sebrae na capital. A iniciativa se estende ao interior, 
fomentando o programa Creci Sem Fronteiras que leva 
conhecimento aos profissionais que residem no interior 

do estado por meio de eventos presenciais e online. 
Em cooperação com instituição de ensino e cartório, o 

Creci Jovem também programou agenda de eventos no 
interior do estado, que abrange temáticas relacionadas 
a documentação imobiliária, escritura de imóveis rurais, 
espólio, inventário, partilha, entre outros. 

A entrada para os eventos é solidária, com doação de 
alimentos a serem revertidos a instituições indicadas 
pelo Juizado da Infância e Juventude.

Eventos serão promovidos em 
todo estado com parceiros, 
como o Sebrae, cartórios e 
instituições de ensino

Em visita a imobiliárias, dúvidas sobre a profissão e a legislação são esclarecidas

Eventos em parceria com o Sebrae iniciaram no mês de fevereiro em Goiânia
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Em dezembro de 2019, a diretoria 
do CRECI-MA realizou a confraterni-
zação com todos os funcionário e in-
tegrantes de comissões do Conselho 
para agradecer as conquistas e expe-
riências positivas no ano de 2019, ano 
que trouxe grandes transformações 
em todos os setores do Conselho Regional de Imóveis do Maranhão. O encontro aconteceu no Hotel Luzeiros, em São Luís.

O dia festivo contou ainda com a participação dos coordenadores das comissões do CRECI-MA, como: Comissão de 
Eventos (CE), Comissão de Ética e Fiscalização Profissional (CEFISP), Comissão de Análise de Processos Inscricionários 
(COAPIN), Câmara de Julgamento (CJ), Comissão de Ação Social (CAS), Comissão de Esportes e Lazer (CEL), e Comissão de 
Intermediação e Conciliação (CIC).

O Creci-MA habilitou novos Corretores de Imóveis para atuar no mercado imobiliário do Maranhão em 2020. A entrega 
de credenciais aconteceu no início do mês de janeiro, no auditório da sede do Conselho. Na ocasião, também foram con-
feridos certificados para pessoas jurídicas.

A solenidade contou com a presença de novos corretores 
de São Luís e da cidade de Imperatriz-MA. O presidente in-
terventor do CRECI-MA, Assis Cordeiro, deu boas vindas aos 
novos colegas e falou sobre o papel pujante do Corretor de 
Imóveis. “Temos uma profissão que hoje soma, no país,  450 
mil profissionais, onde 85% tem nível superior, o que é um 
grande diferencial.  Fechamos negócios na ordem de 248 bi-
lhões, o que corresponde a 18% do nosso PIB. Faço questão 
de enumerar isso tudo para que vocês vejam a grandeza da 
nossa profissão”, exaltou o dirigente.

Diretoria
Creci-MA em 
confraternização

Creci-MA realiza primeira entrega de credenciais em 2020

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

Credenciamento de Corretores

Servidores do Creci-MA confraternizando

CRECI-MA

Após um ano à frente da Diretoria do Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis do Maranhão - CRECI-MA, o presidente in-
terventor, Assis Cordeiro, vê com grande satisfação que a Gestão 
do CRECI-MA é aceita por uma grande maioria dos Corretores, 
Corretoras de Imóveis e empresários do Segmento Imobiliário do 
Estado, assim como também junto aos construtores e empresas que 
englobam todo o segmento da Construção Civil, bem como as enti-
dades de classes que acreditam na instituição.

O CRECI-MA conta hoje com uma equipe de funcionários prepa-
rados e comprometidos, com servidores pensando no melhor da 
entidade. Todos entenderam a importância da humanização na 
execução dos seus deveres, fluindo no desenvolvimento dos tra-
balhos internos e externos do Conselho. O tempo é valorizado e o 
atendimento aos profissionais Corretores é melhorado. “Atendendo 
a todos com respeito, dedicação e acima de tudo, profissionalismo”, 
ressalta Assis Cordeiro.

Presidente interventor faz balanço de 
gestão à frente do Creci-MA

Presidente Interventor do Creci-MA, Assis Cordeiro
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Creci-MT comemora crescimento da confiança no 
mercado imobiliário e avalia mercado no Estado

O mercado de Mato Grosso no primeiro mês de 2020

Otimismo que reflete no aumento do ingresso da 
profissão de novos corretores 

O presidente do Conselho Regional dos Corretores de 
Imóveis de Mato Grosso – CRECI/MT, professor Benedito 
Odário comemora os primeiros índices que medem a con-
fiança do mercado imobiliário no estado e no país e diz 
que o primeiro semestre será de muitos negócios no es-
tado e no país. 

Benedito Odário também aponta que todo o segmento e 
setores de construção estão confiantes nos índices econô-
micos que o segmento apresenta. 

Para se ter uma ideia, o Índice de Confiança da 
Construção, medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
cresceu 2,1 pontos na passagem de dezembro de 2019 para 
janeiro deste ano. Essa foi a oitava alta consecutiva do in-
dicador, que chegou a 94,2 pontos, maior patamar desde 
maio de 2014 (94,6 pontos). 

O Índice de Situação Atual, que mede a confiança dos 
empresários da construção no momento presente, avan-
çou 1,7 ponto e chegou a 84,3 pontos. A maior contribui-
ção para esse resultado veio do componente “carteira de 
contratos”. 

Com o otimismo do mercado, Benedito Odário conta que 
o índice aliado ao clima de confiança que o mercado imo-
biliário tem gerado fará com que o primeiro semestre seja 
um época de bons negócios para o setor de corretagem de 
imóveis.

"O resultado de janeiro que mede a confiança do merca-
do do setor  é um sinal do que deve ser a dinâmica predo-
minante em 2020: um aumento do protagonismo da área 
de edificações, puxado pela melhora do mercado imobiliá-

rio residencial em 2019", conta o presidente do Creci. 
Apesar dos anos difíceis que seguiu após 2014, o ano 

de 2020 é visto como um ano de investimento. Em 2019, a 
Caixa Econômica Federal investiu mais de R$ 1 bilhão em fi-
nanciamento, e no último trimestre do ano passado houve 
um bom aumento do investimento na construção civil no 
Estado e mesmo que durante todo o restante o ano pairas-
se uma nuvem negra de insegurança por causa da reforma 
da Previdência, o mercado tende a se firmar neste ano, já 
que segundo especialistas a baixa dos juros somada aos 
programas sociais e à entrada de outras instituições finan-
ceiras no nicho na oferta de financiamento tem provocado 
o retorno da valorização imobiliária. 

As grandes imobiliárias voltaram a cena de negociação 
com lançamento de novos empreendimentos.

Janeiro é um mês que tradicionalmente é aguardado 
pelo mercado imobiliário, pois intensifica o número de 
pessoas em busca por imóveis. Os motivos que levam a 
essa movimentação são diversos: vinda de estudantes 
aprovados em universidades, mudança de emprego, ou até 
mesmo o desejo de mudança. 

Benedito conta que em conversas com outros presidentes do 
setor da construção, demonstra que o sinal verde que o mer-

cado imobiliário tem recebido para os negócios é animador.
"Converso todos os dias com colegas de outros setores e 

observa-se que, devido a essa reação da economia, muitas 
pessoas de outros estados estão vindo para cá. E isso é  
reflexo da expansão e vinda de novas empresas. Um sinal 
verde muito bom para o mercado, que nos últimos cinco 
anos não conseguiu ver este volume de empreendimentos 
chegando aqui", pondera Benedito. 

Mato Grosso em 2019, foi o terceiro estado que mais re-
gistou inscrição de profissionais do mercado imobiliário, 
com a crescente de 8% acima de média nacional, além de 
estar entre as cinco capitais que teve aumento no índice 
geral de crescimento na construção civil imobiliária. 

O CRECI é o conselho de classe que regulamenta e fisca-
liza a profissão de corretores de imóveis. O conselho conta 
com 11 mil inscritos pessoas físicas e 2 mil pessoas jurídi-

cas e é o quarto Conselho de Classe mais estruturado do 
estado. 

"Somos referência para a sociedade, agregando conheci-
mentos contínuos que promovam a melhoria dos proces-
sos internos, a qualidade dos serviços e o relacionamento 
com seus inscritos e com o público em geral, em prol do 
exercício ético da corretagem de imóveis e da valorização 
do profissional", finaliza o presidente do Creci-MT. 

CRECI-MT

Por: Antoniel Pontes 
Fotos: CRECI-MT

Acesse em vídeo também 
notícias do CRECI-MT
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As mulheres corretoras de imóveis só ganharam o 
direito de usufruir da profissão em 1958. De lá para cá, 
nesses 62 anos, muitos espaços foram conquistados por 
elas. Segundo pesquisa do COFECI (Conselho Federal de 
Corretores de Imóveis), a participação feminina cresceu 
144% na última década. Isso representa mais de 30% do 
número de profissionais legalmente registrados.

Para continuar incentivando a presença feminina no 
mercado imobiliário, o CRECI- TO (Conselho Regional 
de Corretores de Imóveis do Tocantins) promoveu na 
Semana da Mulher, em celebração ao Dia Internacional 
da Mulher, 8 de março, uma programação especial. O 
evento incluiu sorteio de brindes, coquetel e palestra 
“Marca pessoal de sucesso: como liderar seu mercado, 
dentro e fora das redes sociais”, com a psicóloga e coa-
ch, Lunna Dias.

Representatividade - Para o presidente do 
Creci-TO, Jannair Alves de Souza, o evento valorizou a 
representatividade feminina. “As mulheres são maioria 
da sociedade e é natural que ganhem espaço em todas 
as esferas. No setor imobiliário, percebemos o potencial 
feminino para fechar bons negócios. O que fazemos é 
proporcionar meios para que as mulheres se capacitem 
e vendam ainda mais”, destacou.

A diretora Nilcineia Norberto, organizadora do even-
to, afirmou que as mulheres são fundamentais para o 
equilíbrio social. “Nosso protagonismo está presente 
em todos os setores. No imobiliário, além de cativar 
nosso espaço, temos conseguido excelentes negócios. 
A mulher está páreo a páreo com os homens, não com-
petindo, mas somando para o equilíbrio da sociedade”, 
disse.

Creci-TO promove 

programação especial para as mulheres

Por: Assessoria de imprensa CRECI-TO
Fotos: CRECI-TOCRECI-TO
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O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do 
Paraná, Creci-PR, lançou a Campanha Corretores Contra 
a Dengue. A ação, com o objetivo de conscientizar os 
profissionais sobre a importância do combate ao mos-
quito Aedes aegypti, enfatiza a vistoria periódica dos 
imóveis e terrenos que estão sob a responsabilidade 
dos profissionais e imobiliárias.

A primeira etapa da campanha contou com a pro-
dução de um folder com instruções de como proceder 
para eliminar e inibir os focos da doença. O material foi 

Creci-PR, Defesa Civil, 
Secretaria de Saúde e 
entidades do mercado 
imobiliário promovem 
ações de combate à 
dengue no Paraná

Por: Assessoria de imprensa CRECI-PR
Fotos: CRECI-PRCRECI-PR

postado nas redes sociais e enviado por e-mail para 
mais de 20 mil profissionais.

A segunda etapa acontecerá em parceria com a Defesa 
Civil, Secretaria de Saúde e entidades do mercado imo-
biliário. No dia 18 de março, data escolhida para ser o 
dia "D" mobilização, haverá mutirões de limpeza para 
eliminação dos criadouros do mosquito em diversas ci-
dades do estado. Creci-PR, Secovi-PR, Sindimóveis-PR, 
Sinduscon-PR, Sincil e Ademi-PR trabalharão juntos em 
prol da sociedade paranaense. 

Luiz Celso Castegnaro, presidente do Creci-PR, rela-
ta que o engajamento do Conselho em campanhas de 
utilidade pública será constante na Gestão 2019-2021. 
“Queremos e precisamos fazer algo, tenho certeza que 
a união e o compromisso da categoria em prol do com-
bate à dengue contribuirá para a diminuição dos casos 
da doença no nosso estado, pois é importante lembrar 
que 90% dos criadouros estão nas residências”.

Capitão Nascimento, membro da coordenadoria es-
tadual da Defesa Civil, ressalta a importância do setor 
imobiliário no combate ao mosquito Aedes aegypti. “O 
Paraná já possui mais de 50 mil casos de dengue, as-
sim é de suma importância que o setor imobiliário e a 
construção civil passem a somar esforços no combate 
à dengue criando ações de conscientização e de identi-
ficação e remoção dos criadouros do mosquito”.

Dirigentes de entidades imobiliárias do Paraná, Defesa Civil e Secretaria de Saúde 
em reunião realizada no dia 04 de março, na nova sede do Creci-PR, sobre ações de 
combate à dengue
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Após um longo período de 04 
anos, atendendo a todos os quesi-
tos do Tribunal de Contas da União 
referentes à documentação, proces-
so licitatório, requisitos Municipais e 
aprovações de normas do Conselho 
Federal (COFECI), o projeto do arqui-
teto, Antonio Caramelo, para a nova 
sede do CRECI BAHIA, está saindo do 
papel! A previsão para a conclusão 
da obra é para o mês de Dezembro.

Desenvolvido desde 2011, já está na edição 70, com o objetivo principal de levar estímulo e capacitação cons-
tantes, com temas relevantes, pa-
lestrantes gabaritados e o melhor: 
GRATUITO! O projeto tem um viés so-
cial e em 2019 alcançamos a marca 
de três toneladas de alimentos arre-
cadados e mais de 5.000 corretores 
de imóveis já viveram a experiência 
nestas imersões de conhecimento!

Ampliamos a comunicação com os Corretores de 
Imóveis e com a Sociedade, lançando um Canal de 
Podcast! Grandes nomes do mercado imobiliário 
ou ligados a ele e já falamos sobre 
inúmeros temas! É só clicar lá e ouvir! 
Toda quarta-feira, um novo episódio 
de interesse do setor imobiliário.

IDENTIDADE DIGITAL NA 
DIRETORIA! Todos os 
diretores já aderiram à 
tecnologia e praticida-
de da identidade profis-
sional digital!! “O tempo 
do corretor de imóveis 
é precioso, portanto, 
tudo que pudermos fa-
zer para agilizar o nos-
so cotidiano é positi-
vo!” disse o Presidente, 
Samuel Prado.

Profissão em alta no interior e em salvador!

Dezembro é a previsão para
inaugurar a nova sede!

Mais de 5 mil corretores de imóveis no Projeto Corretor Capacitado!

Creci Bahia lança canal de Podcast

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

CRECI-BA
Acesse em vídeo também 
notícias do CRECI-BA
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O início de 2020 marca avanços significativos para os corretores de imóveis. 
O trabalho realizado pelo Sistema COFECI/CRECI junto aos Poderes Executivo e 
Legislativo vem ampliando a lista de conquistas para a nossa categoria. Uma 
delas foi a audiência com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele rece-
beu o Sistema COFECI/CRECI, representado no encontro pelo Conselheiro Federal 
Aurélio Dallapícula (CRECI-ES). Obtivemos apoio do mandatário da nação para 
dar continuidade às ações junto ao Governo Federal. 

Sempre atuamos em várias frentes. A seguir, relevantes vitórias resultantes das nossas iniciativas em favor dos 
corretores de imóveis, da nossa profissão e do setor imobiliário: 

Sistema COFECI/CRECI 
inicia 2020 com conquistas 
para os corretores de imóveis 

Por: Assessoria de imprensa CRECI-ES
Fotos: CRECI-ESCRECI-ES

A atuação junto à Secretaria do Patrimônio da União resultou na inclusão dos corretores de imóveis na MP 
915, para vender as propriedades da União que serão disponibilizadas ao mercado. 

Uma das propostas feitas pelo Sistema COFECI / CRECI no convênio com a Secretaria do Patrimônio da 
União, em favor do corretor de imóveis, é o segmento Built to Suit: a possibilidade de gerir imóveis públicos 
em contratos de locação, propondo aos clientes investir em benfeitorias para uso da propriedade. O tempo 
de locação amortece o investimento. 

A atuação do Sistema COFECI/CRECI junto à Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça irá captar 
compradores no mercado internacional. Temos atuado para potencializar a concessão de vistos de residên-
cia permanente para estrangeiros que comprarem imóveis no Brasil. Esse movimento do COFECI se deve à 
preocupação de ampliar oportunidades de negócios para o setor imobiliário. A lei e sua regulamentação por 
meio da RN-CNIg n. 36-18 já está em vigor, mas não foi devidamente divulgada ao público alvo: os investido-
res estrangeiros. Por isso, não surtiu ainda o efeito que esperávamos quando, há anos atrás, insistimos na 
confecção dessa norma, que já existe em outros países. 

Numa parceria com a FENACI, o nosso Sistema se apresentou ao governo federal para ajudar na evolução 
da participação da categoria e divulgação aos profissionais quanto às disponibilidades e oportunidades de 
negócios. Nessa ação, iremos posicionar os corretores de imóveis como única referência, incrementando a 
reputação, credibilidade e capacidade do profissional imobiliário no Brasil. 

Outro importante avanço é a inserção do profissional nas avaliações imobiliárias que detenha empresa 
especializada, com reconhecimento e homologação dos laudos apresentados por parte da Secretaria de 
Coordenação e Governança do Patrimônio da União. 

Os vários avanços podem ser conferidos na referida MP 915/19, por alteração à Lei Federal n. 9.636/98, em 
seus art. 11-C, §7º, §12 e 11-D, no aguardo de regulamentação. 

Há outras iniciativas em andamento. Serão mencionadas tão logo alcancem resultados favoráveis ao nosso setor. 
Esse conjunto exitoso de ações deve-se ao trabalho contínuo junto a todas as esferas de poder e regulamentação 
brasileiros, empreendidos pelo Sistema COFECI/CRECI. Parabéns a todos os profissionais, que nos últimos tempos 
têm envidado esforços para o aperfeiçoamento e inovação na conquista da constante valorização e maior respeito 
da profissão com nosso total apoio e trabalho. Vamos seguir trabalhando juntos.

Conselheiro Federal Aurélio Dallapícula
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No dia 05 de março de 2020 (quinta-feira), 
o CRECI AM/RR realizou na sede da SUFRAMA 
(Superintendência da Zona Franca de Manaus), o 1º 
APIIAM – APRESENTAÇÃO DE IMÓVEIS INDUSTRIAIS 
DA AMAZONIA, no qual estiveram presentes o pre-
sidente do COFECI, Sr. João Teodoro da Silva, o vice-
-presidente do COFECI, Sr. José Augusto Viana Neto, 
o Diretor Tesoureiro do COFECI, Sr. Valdeci Yase 
Monteiro, dentre outras autoridades locais, os quais 
foram recepcionados pelo presidente e vice-pre-
sidente do CRECI AM/RR, Sr. Paulo C. de Carvalho 
Mota Júnior e Marcelo Abdon Souto Kizem, respec-
tivamente, o Sr. Leandro Moreira Dias, Diretor de 
Eventos do CRECI AM/RR, e pelo Superintendente 
da SUFRAMA, Cel. Alfredo Menezes.  

Durante o evento foram apresentadas grandes 
oportunidades de negócios imobiliários indus-
triais no estado do Amazonas, assim como solu-
ções práticas para o desenvolvimento do mercado 
imobiliário industrial local, palestras sobre fundos 
de investimento, financiamento imobiliários, entre 
outros.

Também foi apresentado o Portal Imobiliário, 
aplicativo no qual o profissional poderá oferecer 
imóveis de forma mais segura e com visibilidade, 
aumentando assim ainda mais as alternativas de 
compra e venda. Vale salientar que o acesso e a 
nuvem do aplicativo são gratuitos e o grande dife-
rencial é que traz uma maior segurança, tanto para 
o profissional quanto para a sociedade, pois os 
imóveis só poderão ser anunciados por corretores 
de imóveis devidamente credenciados.  

O evento contou com a participação de correto-
res de imóveis, empresários e investidores interes-
sados neste nicho do segmento imobiliário.

O CRECI AM/RR agradece a presença de todos 
que prestigiaram este grande evento e informa 
que outros virão, objetivando desta forma a capa-
citação de todos os profissionais do Amazonas e 
de Roraima.

Evento realizado pelo CRECI AM/RR 
lota auditório da SUFRAMA

Por: Assessoria de imprensa CRECI-AM/RR
Fotos: CRECI-AM/RRCRECI-AM/RR

Auditório de frente Auditório fundo



O isolamento é essencial à segurança sanitária, pessoal e coletiva, a fim de evitar os malefícios do coronavirus. 
Por isso, ganha importância o trabalho a distância, em casa ou em regime de coworking (ambiente compartilhado). 
Pensando nisso, algumas organizações ligadas à tecnologia e ao ensino a distância já disponibilizaram, via web, 
material que orienta como realizar bem o trabalho de corretagem de imóveis sem sair de casa, exceto no essencial, 
é claro. É o chamado home office. Os dez principais conselhos são os seguintes:

1. Ao levantar-se, tome seu banho e vista-se como se fosse para o escritório. Assuma a higidez natural do tra-
balho convencional. Isso o/a ajudará a entrar e permanecer no clima profissional. Jamais trabalhe de pijama 
ou somente com roupas íntimas. De repente, você poderá ser chamado/a para uma videoconferência.

2. Lembre-se: você será seu próprio staff. Não terá à sua disposição uma secretária trazendo e levando papéis, 
fazendo ligações e servindo cafezinho. Nem pense em pedir isso à esposa/marido, filha, irmã ou empregada 
doméstica.

3. Não confunda home office com férias. Nada de praia, shopping, passeio com a família. Lembre-se de que seu 
objetivo é trabalhar de forma diferenciada, evitando aglomerações ou contatos desnecessários.

4. Jamais trabalhe no corredor, cozinha ou área de serviço e, muito menos, no quarto, sobre a cama. Escolha a 
sala ou escritório residencial (se tiver), de preferência com portas fechadas. Mas boa iluminação e ventilação 
natural são altamente recomendáveis.

5. Nem pense em ligar a TV. Troque-a por um radinho com música suave e som baixo.

6. Não se entretenha com crianças ou animais de estimação. Se os tiver em casa, trate de mantê-los em outro 
ambiente, de preferência isolado de som. Barulho ou ruídos podem prejudicar a comunicação e a qualidade 
do trabalho levando à perda de negócios.

7. Estabeleça horários para começar e terminar o trabalho, com intervalos predefinidos para almoço e lanche, 
como se estivesse em seu escritório.

8. Deixe claro aos seus familiares que você não estará disponível para eles, exceto nos horários de parada 
(almoço e lanche).

9. Comunique-se frequentemente com seus diretores, gerentes e colegas de trabalho.

10. Cuide de sua saúde e dos seus próximos: lave as mãos com sabão a cada hora e evite passá-las nos olhos, 
nariz e boca; mantenha álcool em gel à disposição; ao espirrar ou tossir, proteja nariz e boca com guardana-
po descartável ou com o braço semidobrado; use máscara quando em contato com terceiros desconhecidos; 
higienize frequentemente óculos, teclados, telefones, maçanetas, corrimãos, etc..

A tecnologia favorece o trabalho a distância. Podemos facilmente mostrar um imóvel por meio de videochamada, ou 
fazer um passeio virtual usando o site meupasseiovirtual.com.br. Também é possível enviar documentos pelo Google Drive 
e até fazer anúncios sem sair de casa usando outras ferramentas do Google, do FB ou seu próprio e-mail. Aos interessados, 
acessem: http://bit.ly/2IWuEY4 e https://www.youtube.com/watch?v=I-cqYduUv5E&feature=youtu.be.

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

TEMPOS DE CORONAVIRUS, 
TEMPO DE TRABALHO EM CASA
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O Sistema COFECI-CRECI apoia ações contra COVID-19,
e indica Protocolos para a População nesse momento
delicado de pandemia mundial!

PROTOCOLOS DE ENTRADA EM CASA PROTOCOLOS DE  CONVIVÊNCIAS
    COM PESSOAS  NOS GRUPOS
    DE RISCO

PROTOCOLOS PARA SAIR DE CASA
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O Sistema COFECI-CRECI apoia ações contra COVID-19,
e indica Protocolos para a População nesse momento
delicado de pandemia mundial!

PROTOCOLOS DE ENTRADA EM CASA PROTOCOLOS DE  CONVIVÊNCIAS
    COM PESSOAS  NOS GRUPOS
    DE RISCO

PROTOCOLOS PARA SAIR DE CASA
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GRUPO DE TRABALHO - GT CUSTOS
Implantação da Contabilidade de Custos
O COFECI, no período de 20 a 23 de janeiro de 2020, sob a coordenação de sua Controladoria-Geral, realizou 

treinamento para os Contadores dos Conselhos Regionais integrantes do Sistema COFECI-CRECI, objetivando a 
implementação da Contabilidade de Custos em todo o Sistema, a partir de janeiro de 2020. 

A implantação de Contabilidade de Custos tem por objetivo segregar os dispêndios com os programas, proje-
tos e atividades finalísticas dos Conselhos, visando à aplicação efetiva dos recursos arrecadados, em consonân-
cia com a finalidade do Conselho e com os princípios de Governança Pública preconizados pelo Dec. 9203/2018. 
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No treinamento, os Contadores presentes in-
teiraram-se sobre o método de Contabilidade 
de Custos proposto pelo Grupo de Trabalho “GT 
CUSTOS” e utilizaram as práticas nele contidas 
através do Sistema de Contabilidade “SISCAC” - 
Módulo Custos, de uso da maioria dos Conselhos 
Regionais, habilitando-se tecnicamente para ini-
ciar os trabalhos em seus Regionais,  já no início 
do exercício financeiro de 2020. 

Ressalte-se a determinação da Presidência do 
COFECI para a realização dos trabalhos de im-
plantação da Contabilidade de Custos no Sistema 
COFECI-CRECI, dada à sua relevância em termos 
de implementação desse importante instrumen-
to de controle, destinado a fornecer dados de 
avaliação sobre a prestação de serviços dos in-
tegrantes do Sistema COFECI-CRECI em benefício 
dos Corretores de Imóveis e da sociedade civil 
constituída.
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FOZ DO IGUAÇU
A CIDADE ESTÁ LOCALIZADA NO EXTREMO OESTE DO PARANÁ, NA DIVISA DO 
BRASIL COM O PARAGUAI E A ARGENTINA.
FOZ DO IGUAÇU É CENTRO TURÍSTICO E ECONÔMICO DO OESTE DO PARANÁ 
E É UM DOS MAIS IMPORTANTES DESTINOS TURÍSTICOS BRASILEIROS. COM 
CERCA DE 260 MIL HABITANTES, FOZ DO IGUAÇU É CARACTERIZADA POR 
SUA DIVERSIDADE CULTURAL. SÃO APROXIMADAMENTE 80 NACIONALIDADES, 
SENDO QUE AS MAIS REPRESENTATIVAS SÃO ORIUNDAS DO LÍBANO, CHINA, 
PARAGUAI E ARGENTINA.

As Cataratas do Iguaçu fo-
ram vistas pela primeira vez por 
europeus em 1542, quando a ex-
pedição de Dom Alvar Nunez Ca-
beza de Vaca descia o Rio Iguaçu 
com canoas adquiridas dos índios 
Kaingang (guaranis), na tentativa 
de alcançar o Rio Paraná. As ca-
taratas receberam, então, seu pri-

meiro nome da cultura ocidental: 
Salto de Santa Maria, entretanto, 
prevaleceu mesmo o termo ado-
tado pelos guaranis: Iguaçu (mui-
ta água). As Cataratas do Iguaçu 
são, na verdade, um complexo de 
275 quedas que se estendem por 
quase cinco quilômetros do Rio 
Iguaçu. Três quartos das quedas 

situam-se na Argentina e podem 
ser melhor vistas do lado brasi-
leiro. São cercadas por parques 
nacionais de mata atlântica. No 
Brasil, pelo Parque Nacional do 
Iguaçu, criado em 1939, e, na Ar-
gentina, pelo Parque Nacional del 
Iguazú. É uma área com fauna e 
flora ricas.



Muitas lendas indígenas con-
tam a formação do maior conjunto 
de quedas d’água do planeta. Uma 
delas diz que os índios caingangues, 
que habitavam às margens do Rio 
Iguaçu, acreditavam que o mundo 
era governado por M’Boy, o deus 
serpente, filho de Tupã. O cacique 
da tribo, Ignobi, tinha uma bela fi-
lha chamada Naipi. Por causa de 
sua beleza, Naipi seria consagrada 
ao deus M’Boy, passando a viver so-
mente para seu culto. Havia, no en-
tanto, entre os caingangues um jo-
vem guerreiro chamado Tarobá, que 
se apaixonou por Naipi. No dia em 
que foi anunciada a festa de con-
sagração da bela índia, quando o 
cacique e o pajé bebiam cauim (be-
bida feita de milho fermentado) e os 
guerreiros dançavam, Tarobá fugiu 
com Naipi em uma canoa, que se-
guiu rio abaixo, arrastada pela cor-
renteza. M’Boy ficou furioso quando 
soube da fuga e penetrou nas en-
tranhas da terra. Retorcendo seu 

corpo, produziu uma enorme fenda 
que formou uma catarata gigantes-
ca. Envolvidos pelas águas, os fugiti-
vos foram tragados pela imensa ca-
choeira. Naipi foi transformada em 
rocha logo abaixo da cachoeira, fus-
tigada pelas águas revoltas. Tarobá 
foi convertido em uma palmeira, 
situada à beira do abismo. Debaixo 
dessa palmeira existe uma gruta, de 
onde o monstro vingativo vigia eter-
namente suas vítimas.

A Lenda das 
Cataratas

 A maior hidrelétrica do Mun-
do em sua categoria, é a 7ª ma-
ravilha do mundo moderno, é 
um empreendimento binacional 
entre o Brasil e o Paraguai.

Itaipu é responsável pelo for-
necimento de 19,3% de todo con-
sumo brasileiro.

Seu empreendimento teve 
início em 1974. Hoje com uma 
potência instalada de 14.000 MW, 
a maior hidrelétrica do mundo 
é uma atração por sua própria 
grandiosidade.

 O Parque das Aves é um san-
tuário ecológico, que une ecotu-
rismo com conservação ambien-

tal. Predominam aves brasileiras, 
porém há espécies da Austrá-
lia, África e Ásia representadas. 
Imensos viveiros proporcionam 
um conhecimento básico de 
aproximadamente 900 aves, de 
150 espécies.       

Projetado pelo arquiteto Do-
mingos Bongstabs, foi cons-
truído para ser utilizado na 
Educação Ambiental e também 
visando promover a unidade 
cultural das Américas portugue-
sa e espanhola.
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Os 7 erros financeiros 
que te impedem de ficar rico

Se já é difícil fechar as contas no final do mês, imagi-
ne então acumular fortuna e se tornar, um dia, milioná-
rio. A tarefa não é fácil, mas não é impossível.

De acordo com o educador financeiro Edward Claudio 
Júnior, enriquecer exige objetivos bem definidos e dis-
ciplina. Mas, alguns erros que a maioria das pessoas 
comete podem comprometer seu orçamento mensal e 
deixar cada vez mais longe o sonho de se tornar rico. 
Confira abaixo quais são eles e se você está sabotando 
suas chances de conquistar a independência financeira:

1 - Não conhecer os próprios números. Quantas ve-
zes você já se perguntou para onde foi seu dinheiro ao 
se deparar com sua conta bancária? Segundo Cladio Jr., 
não saber exatamente os seus gastos é o primeiro erro. 
“A maioria não sabe para onde vai seu dinheiro. As pes-
soas não têm consciência do quanto gasta todo mês e 
para onde seu dinheiro vai.”

Para não cair nesta armadilha, o educador recomen-
da anotar durante 30 dias tudo o que gasta. “Listando 
todos os gastos do mês te dá uma boa noção do que é 
essencial e onde pode cortar gastos.”

2 - Gastar mais do que recebe. Atrelado ao primeiro 
erro, quando você não sabe ao certo a renda e gastos, é 
mais fácil fechar a conta no vermelho ao final do mês. 
Para fugir deste erro, faça uma planilha de tudo o que 
entra, como o salário, e tudo o que sai, que seriam os 
gastos.

3 - Não definir seus objetivos financeiros. Há aque-
les que definem o plano, mas não sabem exatamen-
te o que querem, outros sonham alto, mas não sabem 
como realizá-lo. Definir um objetivo e como alcançá-lo 
é outro passo importante enriquecer. Para isso, quanto 
mais detalhado o plano, melhor. “É preferível fazer me-
tas mensais, qual quantia você pretende alcançar e em 
quanto tempo.”

4 - Guardar dinheiro com o que sobra no fim do mês. 
Segundo Edward, outro erro comum é poupar apenas 
com o que sobrar ao final do mês e não ver a meta 
mensal como mais uma conta. Nada adianta planejar 
detalhadamente seus objetivos e não tirá-los do papel. 
Se você precisa poupar uma quantia a cada mês, é pre-
ciso reservar o dinheiro já no começo dele, para não ter 
chances de cair em tentação e gastá-lo com outra coisa.

5 - Passar tudo no crédito. A maior facilidade e cilada 
é passar a maioria das compras no crédito. “Você per-

de a noção dos seus gastos e a chance de não conse-
guir honrar com o pagamento ao final do mês aumenta 
consideravelmente”. A situação se complica ainda mais 
para quem paga a fatura mínima com o objetivo de não 
ficar inadimplente e se assusta com a fatura do próximo 
mês, já que a dívida vem com juros de 12%. “Tirando 
financiamentos maiores, como a casa própria, o melhor 
é se planejar e adquirir o produto à vista.”

6 - Confiar plenamente no gerente de banco. “As pes-
soas precisam ter cuidado ao consultar gerentes de 
bancos, porque como o nome sugere, eles são gerentes 
dos bancos, e não seus”, disse o educador. “Com algu-
mas exceções, o gerente pode ‘empurrar’ investimentos 
ou solução financeira para cumprir as próprias metas 
e não orientar o cliente”. Também há aqueles que ven-
dem “fórmulas milagrosas” de fazer dinheiro ou fundos 
que rendem juros absurdos ao ano.

A melhor saída é procurar profissionais não atrelados 
às instituições financeiras, como consultores financei-
ros ou agentes autônomo de investimento, que pode-
rão encontrar a melhor solução de acordo com o perfil 
do cliente, com suas metas e o prazo para resgatar o 
dinheiro.

7 - Falta de educação financeira. A pessoa que não é 
educada financeiramente fica à mercê de todos os er-
ros acima, além das propagandas que levam as palavras 
mágicas “promoção” e “liquidação”. “Quando a pessoa é 
descontrolada financeiramente, ela nem sabe ao certo 
o motivo que a fez comprar algo e se arrepende assim 
que chega em casa”, disse o educador.
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E o Sistema 
Cofeci-Creci, 
tem orgulho!
De escolherem
ser Corretoras 
de Imóveis

Dia
Internacional

da Mulher

Vocês podem ser!
O que vocês quiserem!

de março


