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NOVA  SEDE  A  CAMINHO!

O sonho do Presidente Samuel Arthur Prado e de

toda a Diretoria, desta gestão, está se tornando

realidade! Situada em um excelente bairro comercial,

o Cidadela, próximo a grande shopping de Salvador,

a nova Sede do Conselho já está entrando na terceira

laje, sob o acompanhamento, do Diretor de

Patrimônio, José Alberto de Vasconcellos.

Quinzenalmente, estamos divulgando, o cronograma

com a evolução da obra, produzido pelo Engenheiro

Responsável, Eduardo Lages, A previsão para a

entrega é dezembro de 2020.⠀⠀⠀⠀

Estamos atendendo a todas as medidas de prevenção,

direcionadas pelos decretos estaduais e municipais, em

nossa sede e, em algumas delegacias a estrutura funcional

está sendo mínima, a maior parte da nossa equipe atua

desde o dia 23 de março em Home Office, das 9h às 17 h. O

trabalho remoto tem demonstrado uma excelência

surpreendente, trazendo um feed back super positivo, por

parte dos corretores de imóveis e sociedade.

Semanalmente, realizamos reuniões virtuais com os

coordenadores de departamentos e assessorias e, também,

com a Diretoria, para alinhamento de estratégias, e

acompanhamento e resolução de processos. “Quando

voltarmos ao funcionamento presencial, não haverá nenhuma

pendência, pelo contrário voltaremos mais eficientes e com novos

aprendizados!” disse o Presidente, Samuel Prado.

EXCELÊNCIA  NO  ATENDIMENTO  HOME  OFFICE

Presidente Samuel Prado 



RECADASTRAMENTO NACIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS

Em tempos de isolamento social, em virtude da

pandemia pelo Covid-19,   o único caminho para a

atuação de todos os profissionais dos mais diversos

segmentos é a internet. O trabalho remoto acarreta

uma maior pesquisa de clientes e empresas

direcionada aos profissionais que prestam qualquer

serviço. Por tudo isso, é essencial o recadastramento

dos profissionais em seus Conselhos de Classe, através

Consciente desse cenário o Sistema Cofeci-Creci está

promovendo o Recadastramento Nacional de todos

os Corretores de Imóveis do Brasil, a partir da

Resolução Cofeci nº1430/2019. 

O CRECI Bahia está disponibilizando ferramentas

modernas, para que o/a Corretor/a de Imóveis realize

seu recadastramento de forma rápida e fácil. 

Em substituição ao Projeto Corretor Capacitado

presencial, que já estava na 70ª Edição, antes da

pandemia, e, com a supervisão do Diretor de

Comunicação, Noel Silva, a Coordenação do

Superintendente, Marcosuel Sousa e produção da

Assessora de Comunicação, Fernanda Fernandes,  que 

LIVES APROXIMAM OS CORRETORES DE IMÓVEIS DO CONSELHO

da atualização de meios de

comunicação eletrônica (e-

mails), números de telefone e

até mesmo do endereço re-

sidencial, já que estes re-

presentam os únicos caminhos

para contato. 

Siga as instruções existentes

em nosso banner e atualize

seu cadastro. Receba todas as

informações sobre Cursos,

Notícias, Resoluções,   Lives,

Decretos, Portarias e todo o

tipo de informação inerente

ao exercício de sua profissão.

atua como mediadora imple-

mentamos o Projeto Corretor

Capacitado em lives e já estamos na

30ª Edição, com temas de total

interesse para o exercício da profissão

do corretor de imóveis e convidados

que entregam muito conhecimento,

técnicas e dicas.

Um desses convidados foi o Presidente

do COFECI,  João Teodoro, que 

aceitou o convite do Presidente Samuel Prado e

brindou a audiência com uma visão positiva para o

mercado imobiliário e esclarecendo as ações do

Sistema, em prol da classe.

na da Terapia Emocional, pro-

movida, em Maio, após demanda

dos próprios corretores de imóveis.

O objetivo foi o de trazer algum

amparo emocional, com re-

nomados profissionais médicos e

terapeutas, que versaram sobre

inúmeros temas, como, por

exemplo, Ansiedade e Depressão.

Outro sucesso de audiência, quando chegamos a ter

lives com mais de 200 pessoas presentes foi a Sema-
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