
“Há 44 anos, aos 20 anos de idade, optei por ser corretor de imóveis. Se tivesse de
voltar àquele momento, faria tudo igualzinho novamente. Tenho outras
qualificações profissionais, que adaptei às atividades no setor imobiliário. 

Ao longo desta jornada ininterrupta, vi de tudo em nossa profissão. Mas confesso
que, com as mudanças promovidas pela atuação da atual diretoria do Sistema
Cofeci-Creci, percebi a consolidação e o respeito aos Corretores de Imóveis. 

Na área acadêmica, foram realizadas mudanças cruciais. Muitos jovens optam,
hoje, por fazer vestibular para Gestão ou Ciências Imobiliárias. Como em toda
profissão, há os que se destacam e progridem profissional e financeiramente. Mas
só o fato de ser corretor de imóveis é, para mim, motivo de muita felicidade e
orgulho. 

Tivemos um salto revolucionário com a Resolução 957/2006, hoje 1.066/2007, bem
como a Lei 13.105/2015. Essas normas nos propiciaram laborar na condição de
auxiliares da Justiça, como peritos judiciais avaliadores imobiliários. Uma
oportunidade, inclusive, que levou colegas a optarem por trabalhar
exclusivamente com essa atividade. Um grande avanço para a categoria! "

INFORMATIVO MENSAL
ª EDIÇÃO  JUNHO/2021

VOCÊ SABIA ???

9
FARIA TUDO OUTRA VEZ

O corretor fala

O Vice-Presidente Nilson Araújo foi convidado para
registrar sua história na coluna, O Corretor Fala, da edição
de 10 de Junho, do Cofeci Notícias. Seu texto ressalta a
evolução do conceito profissional pela Sociedade e o
orgulho pela profissão.

Nilson Araújo - CRECI BA nº 1.585, CNAI nº 1.131. Perito
Avaliador; Professor Licenciado pela UCSAL. Advogado
com especialização em Direito Imobiliário. Graduado em
Gestão Imobiliária. 



No dia 08 de Abril, o Conselho Regional
de Corretores de Imóveis do estado da
Bahia encaminhou os Ofícios 006 e 007,
para o Governador do Estado, Rui Costa e
para o Prefeito, Bruno Reis, reivindicando
a prioridade no cronograma da
vacinação, para os corretores de imóveis.
Mediante o posicionamento da
Prefeitura, que disse estar seguindo o
protocolo nacional, o CRECI não desistiu
da luta, encaminhou o mesmo Ofício,
através de seus Delegados Regionais,
para serem protocolados nas Prefeituras,
do interior, com o objetivo de encontrar,
ao menos, alguma resposta positiva. O
Sistema Cofeci CRECI ainda está
perseverando, na esperança de um
resultado positivo, que poderá viabilizar o
conjunto. Os profissionais da
intermediação imobiliária estão expostos,
se tornando mais vulneráveis, com  risco
real de contágio, nos stands, imobiliárias
ou mesmo em trabalho externo
autônomo. Em virtude disso, esses
profissionais também precisam de uma
atenção imediata das autoridades, com o
objetivo de evitar a propagação do vírus.
“Temos perdido muitos colegas no setor e
alguma providência tem que ser tomada,
imediatamente!” disse o Presidente
Samuel Prado.

REPRESENTAÇÃO REGIONAL

A Campanha de Divulgação dos
Representantes das Regionais do CRECI
BAHIA, no Interior, atingiu o objetivo
desejado, apresentar os Corretores de
Imóveis que representam a classe em
cada região. Trabalhando de forma
honorífica, em prol da categoria, estes
profissionais estão à disposição da classe
e da sociedade para dirimir quaisquer
dúvidas e orientar procedimentos
administrativos.

GOVERNO ANUNCIA EXTINÇÃO DA
COBRANÇA DE LAUDÊMIO EM TERRENOS DE
MARINHA 

O Governo Federal anunciou a extinção da
cobrança do chamado laudêmio para os
terrenos de Marinha. A decisão anunciada e
lançada no mês de Julho, consagra o
esforço do Sistema Cofeci Creci ao longo de
muitos anos de trabalho, encabeçado pelo
conselheiro federal e presidente do Creci
Espírito Santo, Aurelio Capua Dallapicula.
Num primeiro levantamento, estima-se que
serão beneficiados pelo menos 600 mil
imóveis. Para operacionalizar essa isenção,
a Secretaria de Coordenação e Governança
do Patrimônio da União (SPU) vai lançar a
remição de foro digital, em julho deste ano,
e regulamentar a Proposta de Manifestação
de Aquisição (PMA) até outubro de 2021.

CRECI LUTA PELA VACINA PARA 
OS CORRETORES DE IMÓVEIS 

Delegados
Regionais

http://www.creciba.gov.br/wp-content/uploads/2021/04/Of%C3%ADcio-CRECIBA-006-2021.pdf
http://www.creciba.gov.br/wp-content/uploads/2021/04/Of%C3%ADcio-CRECIBA-007-2021.pdf
https://www.facebook.com/aurelio.dallapicula?__tn__=-%5dK*F


O CRECI possui uma relação de convênios e parcerias, em seu site
(Clicando na Área do Corretor – Convênios e Benefícios), com o objetivo de
facilitar a vida dos corretores de imóveis. Sensível a este delicado
momento de pandemia, com a necessidade de aquisição de inúmeros
medicamentos, o Sistema Cofeci-Creci fechou uma parceria NACIONAL
com a rede de Drogarias Pague Menos,  chancelada em contrato, para a
promoção de descontos significativos, na compra de medicamentos
específicos:

 MEDICAMENTOS DE MARCA TARJADOS– DESCONTO MÍNIMO DE 20%
 MEDICAMENTOS GENÉRICOS TARJADOS – DESCONTO MÍNIMO DE 45%

Os descontos são válidos em TODAS as Farmácias Pague Menos, não
cumulativos com outras ofertas e calculado sobre o PMC (Preço Máximo
ao Consumidor), prevalecendo sempre a melhor condição.
A obtenção dos descontos será dada, mediante a apresentação do
número do CPF e da carteira com foto, emitida pelo CRECI, para
conferência da elegibilidade do beneficiário. Portanto, o Corretor de
Imóveis de todo o Estado da Bahia: onde você estiver, no interior ou
capital, pode se dirigir a uma das unidades da Rede Pague Menos e obter
seu desconto, na compra de medicamentos tarjados, de sua escolha e
necessidade!

DESCONTOS EM MEDICAMENTOS TARJADOS



A eleição do CRECI para o triênio 2022/2024
ocorrerá no dia 07/07/2021 e será
EXCLUSIVAMENTE ON LINE.
A SENHA eleitoral para votação será enviada
para o e-mail, do corretor de imóveis, desta
forma, é IMPRESCINDÍVEL sua atualização
cadastral.
Se ainda não realizou o Recadastramento
Nacional, atualize seu e-mail pelo nosso site:
www.creciba.gov.br ou baixe o aplicativo: i-
Corretor
Mais informações sobre as eleições, acesse: o
site www.creciba.gov.br ou
https://intranet.cofeci.gov.br/eleicoes2021/#c
reci ou ainda o próprio site que será utilizado
para acesso no dia da votação
votacreci.com.br.
De acordo com o Art.11 da Lei 6.530/78, o
VOTO É OBRIGATÓRIO e passível de multa. O
voto é facultativo para Corretores de Imóveis
que tenham completado 70 anos até o dia da
eleição.
A partir do dia 02 até 07 de Julho não haverá 
 atendimento presencial referente ás eleições  
no CRECI BAHIA, de acordo com o artigo 31 da
Resolução COFECI nº 1446/2020, neste
período, o atendimento será realizado
apenas, virtualmente, das 09 até 11h,  e
através do seguintes canais: Tel : 71 3444-
1417 /E-mail : eleicoescreciba@creciba.com.br

No dia 07/07 o CRECI-BA funcionará ON-LINE 
também para outros atendimentos

ELEIÇÕES SISTEMA COFECI CRECI 2021
A eleição do CRECI para o triênio
2022/2024 ocorrerá no dia 07/07/2021 e
será EXCLUSIVAMENTE ON LINE.



Foram 06 turmas oferecidas
pelos cursos gratuitos do
Sistema Cofeci Creci.

Supervisão - Presidente : Samuel Arthur Prado 
Coordenação - Diretor de Comunicação: Noel Silva
Produção - Superintendente: Marcosuel Sousa 
Texto e Criação  - Ass. de Comunicação: Fernanda Fernandes 
Diagramação e Design - Estº. de Comunicação: Jonas SantosEx
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Mais de 300 NOVOS
AVALIADORES BAIANOS

DE 2019 ATÉ 2021!

Mas, a capacitação  
VAI CONTINUAR!

TEMOS CERTEZA QUE VOCÊ VAI 
FAZER PARTE DESSA!

Vem aí, a
sétima
turma!


