
O CRECI BAHIA dedicou o mês de Agosto à

realização de muitas ações em homenagem ao

Corretor de Imóveis!

HOMENAGENS  PARA  O  CORRETOR  DE  IMÓVEIS  NO  MÊS  DE  AGOSTO

27  de  Agos to  –  D ia  Nac iona l  do  Cor re to r  de  Imóve i s !
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VOCÊ SABIA???

58  ANOS  DE  REGULAMENTAÇÃO  PROF ISS IONAL !

A partir do envio de uma foto e uma frase que

representasse a expressão do sentimento de

orgulho do profissional, pelo exercício da

profissão, o CRECI produziu cards que foram

divulgados em nossas redes sociais que

espalharam a honra da profissão de forma

orgânica e espontânea Mais de 200 corretores

mostraram a sua cara e expressaram em uma

frase o seu ORGULHO  pela profissão escolhida!

Uma live especial com a participação de dezenas

de corretores de imóveis foi realizada no dia 27

de agosto. Corretores de todo o Estado e até de

outros estados do Brasil, fizeram questão de

participar e registrar a satisfação pelo exercício da

profissão.

Produzimos um vídeo institucional que foi

veiculado em emissora de televisão, jornais locais

e redes sociais. Neste vídeo, procuramos trazer o

conceito da importância da contratação de um

Corretor de Imóveis para as transações

imobiliárias, com o intuito de alertar a sociedade 

O COFECI também produziu um vídeo que foi

veiculado, em nível nacional, em quase todas as

emissoras de televisão. Não tivemos Seminário

este ano, mas, procuramos laurear o exercício da

profissão, através das iniciativas possíveis neste

delicado momento de isolamento social.

para a exigência do número do CRECI, nesta

relação.

RESUMO DAS AÇÕES EM HOMENAGEM AO DIA
NACIONAL DO CORRETOR:
1. PROPAGANDA TELEVISIVA COM COBERTURA EM
TODO O ESTADO 
2. CAMPANHA “ORGULHO DE SER CORRETOR” NAS
REDES SOCIAIS
3. LIVE ESPECIAL COM A PARTICIPAÇÃO DE VÁRIOS
CORRETORES



compra, o CRECI realizou e estimulou, através de

uma trabalho conjunto entre a Diretoria,

Departamentos Jurídico, Fiscalização e Assessoria

de Comunicação uma Campanha na Mídia

Televisiva (Rede GLOBO / TV BAHIA) , na

imprensa radiofônica e Impressa! Através de

nossa Assessoria de Comunicação, produzimos

um release para a imprensa baiana, relatando um

Golpe que está acontecendo no mercado: Alguns

vendedores de certos consórcios estão

surrupiando fotos de imóveis, publicados por

corretores de imóveis e proprietários, em sites de

classificados e anunciando novamente, por menos

da metade do preço.

CAMPANHA DE ALERTA PARA A SOCIEDADE NA TELEVISÃO, RÁDIO,
MÍDIA IMPRESSA E REDES SOCIAIS
O CRECI BAHIA e os corretores de imóveis foram

destaques na REDE GLOBO, no JORNAL DA

MANHÃ da REDE BAHIA, que repercutiu uma

matéria detalhada sobre o papel fiscalizador da

nossa autarquia e alertando para o perigo em

realizar transações imobiliárias sem a orientação

de um corretor de imóveis. A rádio Band News

também repercutiu o assunto potencializando

ainda mais o nosso alerta. 

Na realidade o que

eles vendem é a

cota do consórcio!

Nessa venda enga-

nosa, o consu-

midor perde o va-

lor da entrada que estava guardando para a

compra do imóvel dos seus sonhos, e o consórcio

também perde, a credibilidade da população por

admitir em seu quadro funcional, pessoas tão

despreparadas e mal intencionadas que acabam

com a imagem da Empresa. Deixamos bem claro,

que o CRECI não tem nada contra os Consórcios,

e que a maior parte das empresas de consórcio é

idônea, pois esse golpe vem sendo realizado por

vendedores, de algumas poucas empresas. 

Assista a matéria completa em nosso site ou no

GloboPlay.

OBRA DA NOSSA SEDE CONTINUA
EVOLUINDO A TODO VAPOR!

Divulgamos o Sexto Relató-

rio de Acompanhamento!

Acesse o nosso site

(www.creciba.gov.br) e a-

companhe todo o desenvol-

vimento da construção,

fazemos questão que você

acompanhe a realização

desse nosso grande sonho.

Preocupado em aler-

tar a sociedade,

sobre os perigos que

podem ser encontra-

dos, ao se procurar

um imóvel para a 



1.  Etiqueta na Rede – Anderson Ventin 
2. Regularização Fundiária em Salvador – Dra.
Conceição Gaspar e Dr. Bernardo Romano
3. Detalhes de Contratos de Locação – Dr. Wendell
Leonardo
4. Tudo sobre Garantias Locatícias – Dr. José
Wilson Lima
5.  Dicas para a Quarentena  (Lançamentos)  - 
Rosalvo Barreto
6. Tudo sobre Honorários , Parcerias e Exercicio
Ilegal - Dra. Fernanda Ferreira 
7. Quem vai receber o Auxílio Emergencial do
Governo? – Dr. José Wilson Lima
8. Como ficam os parcelamentos de anuidade deste
ano e anteriores? – Dr. José Wilson Lima
9. O Corretor Perguntou e o CRECI respondeu! 
Redução de Aluguel – Dra. Fernanda Ferreira
10. Como investir e rentabilizar mais o seu
dinheiro? – Dra. Fernanda Prado
11. Ser Tecnológico, Você já é, só falta praticar! –
Bruna Medrado
12.    Entenda a polêmica entre o CNJ e o Registro
Eletrônico de Contratos da CEF – Dr. Wendell
Leonardo
13.   Episódio de Estreia do Canal de Podcast –
Presidente Samuel Arthur Prado, Superintendente
Marcosuel Sousa, Vice-Presidente Francisco
Helder Sampaio.

PLENÁRIA FEDERAL  DO SISTEMA
COFECI CRECI

A primeira sessão Plenária virtual do
Sistema Cofeci-Creci foi conduzida pelo
Presidente João Teodoro da Silva com a
participação de cerca de oitenta pessoas,
dentre elas, Presidentes de Creci’s, Vice-
Presidentes, Conselheiros Federais e
Assessores, todos eles, importantes
representantes do mercado imobiliário
brasileiro. Os problemas inerentes ao
exercício da profissão do Corretor de
Imóveis, neste momento de pandemia,
projeção de posicionamentos do mercado
imobiliário e outros temas relevantes para a
categoria, formaram a pauta da solenidade
on line. O Presidente Samuel Arthur Prado
e o Vice-Presidente Nilson Araújo
representaram a Bahia, também como
Conselheiros Federais.

Logo após a Plenária, o Presidente
Samuel Prado participou do aniversário
de 45 anos de fundação da ADEMI Bahia.
O grande evento, teve muita troca de
experiências e uma palestra ministrada
por um dos grandes nomes do cenário
econômico nacional, o economista e ex-
ministro da Fazenda, Mailson da
Nóbrega. O presidente da ADEMI-BA,
Cláudio Cunha, foi homenageado, com
alguns vídeos, dentre eles, um vídeo
gravado pelo Presidente do CRECI
BAHIA, Samuel Prado.também como
Conselheiros Federais.

Corretor de Imóveis: Se você tem dúvidas sobre
o segmento imobiliário, pode contar com o
nosso Canal de Podcast! Inúmeros áudios com
temas de seu interesse estão disponíveis no site
do CRECI e em outras plataformas. Você pode
ouvir no carro, trabalhando ou descansando!
Acesse também através do Spotify, mas, não
deixe de apreender conhecimento e conteúdo
que podem agregar valor ao exercício da sua
Profissão!

Plataformas de Exibição: Anchor, Breaker, Google
Podcasts, Overcast, Pocket Casts, RadioPublic e
Spotify e no site do CRECI BAHIA
(www.creciba.gov.br).

45  ANOS  DA  ADEMI  BAHIA
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ENVIADO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO O RELATÓRIO DE
GESTÃO 2019 NO FORMATO RELATO INTEGRADO DO CRECI-BA

Como presidente de uma instituição autárquica de

grande relevância para a sociedade e para o

potencial de desenvolvimento econômico do país,

sinto-me honrado, e agradeço a toda nossa

diretoria, conselheiros, delegados regionais,

funcionários e principalmente, a toda classe, dos

mais de 13.400 corretores de imóveis ativos no

Estado da Bahia e 993 IMOBILIÁRIAS.

O nosso PRINCIPAL OBJETIVO a frente do

CRECI-BA é disciplinar e fiscalizar o exercício da

profissão do corretor de imóveis, provendo a

sociedade, no âmbito estadual, de práticas de

excelência, visando garantir segurança e

tranquilidade às transações imobiliárias

estabelecendo uma reserva de mercado, para que

só o profissional habilitado, com formação especí- 

Diante disso, e de toda a responsabilidade que

assumimos no comando de uma Autarquia

Pública Federal / Conselho de Classe,

encaminhamos conforme exigência do TCU a

nossa prestação de contas do ano de 2019, com

dados e informações relativas a todas as

atividades administrativas e financeiras do

CRECI-BA.

Todo este trabalho envolve a participação direta,

de mais de 145 pessoas destacadas como

dirigentes, conselheiros efetivos, conselheiros

suplentes, delegados regionais, comissões de

trabalho, funcionários e estagiários, buscando

prover a classe e a sociedade, da melhor

experiência possível, na prestação dos nossos

serviços e, acima de tudo, fortalecer o nosso

lema, que é: “TRABALHO e FISCALIZAÇÃO.

SEGURANÇA PARA A SOCIEDADE!”

*Todas as informações gerenciais do CRECI-BA estão

disponíveis em nosso Portal Transparência (www.creciba.gov.br)

fica e devidamente inscrito no conselho possa

atuar.

Samuel Arthur Prado - Presidente do CRECI BA

Gestão 2019 -2021

TODAS  A S  NOSSA S  L I V E S  D I S PON Í V E I S  PARA  VOCÊ
O CRECI BAHIA sempre investiu em disponibilizar para a

classe, o acesso a capacitação, estimulando a busca ao

conhecimento, como diferencial competitivo para encarar os

desafios do mercado. Nesse período de pandemia, nos

reinventamos e introduzimos em nossas mídias sociais, lives

com temas super variados e convidados FANTÁSTICOS.

Reunimos e listamos algumas dessas lives, com os links de acesso,

para assistir ou rever, direto do Instagram e Youtube, na hora e 

no momento que desejar! Transformar os filmes do final de semana em lives de conteúdo e

capacitação foi nosso objetivo! Foram disponibilizados 40 links de acesso direto, para que os

corretores de imóveis pudessem navegar com tranquilidade e acessar, com mais facilidade, os

inúmeros títulos selecionados.


