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iGLOBAL É O MAIOR INTEGRADOR DE PORTAIS NACIONAIS
E UMA PONTE DE CONECTIVIDADE DIGITAL.

iGlobal segue crescendo. Venha fazer parte deste mundo de oportunidades!
Atendendo imobiliárias em quase todo o território nacional, a plataforma iGlobal segue
integrando imóveis brasileiros para divulgação na área internacional de um dos maiores portais imobiliários do mundo, o www.realtor.com/international/br, além de portais parceiros
de diversos outros países.

A iGLOBAL JÁ INTEGROU E ESTÁ DIVULGANDO GLOBALMENTE.
+ 62 mil imóveis
integrados

+ R$ 64 bilhões VGV
(revenda)

+ R$ 59 bilhões VGV
(locação)

O Realtor alcança uma rede de mais de 200 milhões de visitantes/mês, entre profissionais e
investidores, e acesso de 80 países. O portal é totalmente responsivo e a conversão de
moedas e idioma é automática.

DESTAQUE INTERNACIONAL.
E juntamente com o Sistema COFECI-CRECI, a iGlobal participa e co-patrocina
alguns dos mais importantes Eventos do Marketplace, como a NAR Convention &
Expo 2021, realizada em San Diego/EUA.
Nesse evento que teve a participação de mais de 10 mil profissionais, estivemos
presentes com um estande físico e virtual, representando o mercado imobiliário
brasileiro e com presença destacada no Meet the World, que fez parte da
cerimônia de abertura da convenção.

Faça parte desse ecossistema digital global – Acesse:

www.iglobal.com.br
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Esta edição da Revista COFECI, além de vários outros
temas relevantes, dedica especial atenção à Assembleia
especial de diplomação e formalização de posse dos
novos Conselheiros, Conselho Fiscal e Diretoria do
Cofeci para o triênio 2022/2024. A solenidade, seguida
de jantar de comemorativo, por adesão, aconteceu no
dia 20 de outubro passado, na cidade de Foz do Iguaçu,
PR. Representantes efetivos de 24 dos 25 Conselhos
Regionais que compõem o Sistema Cofeci-Creci compareceram ao evento e, com espírito absolutamente
congressional, participaram, na sequência, de extenso
programa de treinamento (dois dias inteiros) para os
novos Diretores dos Regionais (presidentes, secretários
e tesoureiros) e novos Conselheiros Federais.
O atual Presidente do COFECI foi reconduzido ao car-

go, mais uma vez, por aclamação (unanimidade)
de todos os Conselheiros eleitos. A nova Diretoria
do órgão, com renovação de três de seus membros
(43%), ficou assim constituída: João Teodoro da Silva
(PR), Presidente; José Augusto Viana Neto (SP), 1º
Vice-Presidente; Marcelo Silveira de Moura (RJ), 2º
Vice-Presidente; Rômulo Soares de Lima (PB), 1º
Secretário; Diego Henrique Gama (DF), 2º Secretário;
Valdeci Yase Monteiro (TO), 1º Tesoureiro; e Vilmar
Pinto da Silva (AL), 2º Tesoureiro.
Apenas o CRECI 19ª Região/MT não compareceu
porque a eleição naquele Regional estava sub judice, com decisão suspensiva da posse da chapa
2, eleita. A decisão em questão acabou sendo desconstituída. Se nada mais acontecer até o dia 31 de
dezembro que lhe obste a posse, a Chapa 2 assumirá a gestão do CRECI-MT. Independente do que
vier a ocorrer, qualquer que seja o grupo de colegas,
que venha a dirigir os destinos da classe no pujante estado do Mato Grosso, será muito bem-vindo e
contará com todo o apoio do Cofeci.
Da mesma forma uma decisão judicial liminar,
suspendeu a eleição ocorrida no CRECI-DF, determinando a realização de novo pleito. Recursos legais
cabíveis foram e serão interpostos com o objetivo
de sanear o problema. Todavia, independente do
que possa vir a acontecer, os novos dirigentes do
CRECI 8ª Região/DF, qualquer que seja o grupo, serão muito bem acolhidos pelo Cofeci.
O que importa é que todo o processo eleitoral, com
42 chapas concorrentes, ocorreu ineditamente 100%
pela internet e em clima de muita cordialidade e
transparência. A renovação foi bastante significativa.
Além de três novos Diretores no Cofeci (43%), oito
novos Presidentes (33.3%) e 22 novos Conselheiros
Federais (46%), em harmonia com os que renovaram
seus mandatos, decidirão os destinos da categoria
nos próximos três anos. A todos, nossos augúrios de
sucesso e profícua gestão.
João Teodoro da Silva
Presidente
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DELEGAÇÃO DO COFECI PARTICIPA DE CONVENÇÃO GLOBAL
DO SETOR IMOBILIÁRIO - Foi realizado nos Estados Unidos o
maior encontro do mundo de corretores imobiliários: a convenção da NAR (National Association of
Realtors). O sistema
COFECI-CRECI enviou
uma delegação para
promover o Brasil e
difundir o país como
destino de investimentos estrangeiros.
Esta é mais uma contribuição para a internacionalização do setor imobiliário e
dos corretores de imóveis brasileiros.
COMPROMISSOS COM O MINISTRO DO TRABALHO E COM O
PRESIDENTE DA CAIXA REFORÇAM REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEIS - O presidente João
Teodoro da Silva representou
nossa categoria de corretores
de imóveis, e o setor imobiliário
junto a autoridades do Poder
Executivo. Entre eles, o ministro
do Trabalho, Onyx Lorenzoni,
e o presidente da CAIXA, Pedro
Guimarães. Ambos decidem temas que são fundamentais para
o nosso mercado imobiliário.
Seguimos na defesa da nossa
profissão e do bem servir à sociedade e ao setor imobiliário.
VALOR ECONÔMICO DESTACA ATUAÇÃO DO COFECI NA CAPACITAÇÃO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS - O conceituado jornal Valor Econômico
destacou a premiação recebida pelo Sistema COFECI-CRECI nos EUA. A National
Association of REALTORS®
premiou o COFECI pelos esforços de capacitação dos
corretores de imóveis brasileiros para atuação global
no mercado imobiliário. A
notícia, que muito nos honra, foi publicada na coluna de Eliane Lobato, no novo caderno Valor Imobiliário.
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COFECI REÚNE PRESIDENTES PARA DEBATER AVANÇOS TECNOLÓGICOS PARA O MERCADO IMOBILIÁRIO - O Sistema COFECI-CRECI reuniu em Brasília presencialmente, para debater
com os presidentes
eleitos dos Crecis novas ferramentas para
o trabalho do corretor
de imóveis. O foco da
nossa discussão é o
avanço tecnológico,
com o desenvolvimento de uma ferramenta que auxilie
a nossa categoria na
celeridade da discussão
tecnológica
que os novos tempos
impõe.
REUNIÃO DE DIRETORIA DEBATE RETOMADA DA ECONOMIA E
INCREMENTO DO MERCADO IMOBILIÁRIO - O tema da reunião
de Diretores foi
o incentivo às
atividades do
mercado imobiliário,
para
que se incrementem ainda
mais. Estamos
discutindo alternativas viáveis para que
o setor imobiliário incremente ainda mais a retomada da
economia. Nós, corretores de imóveis, temos historicamente
um papel preponderante, que se torna mais relevante neste
momento. Saúde e bons negócios a todos.

REVISTA COFECI
INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO DO COFECI TEVE CERIMÔNIA INTERNACIONAL ON LINE - Durante a participação do Sistema Cofeci Creci na
2021 Conference &
Expo National Association of REALTORS® em San
Diego, Califórnia,
fizemos uma inauguração
virtual
on line do espaço
que convertemos
em sala de negócios para o mercado
imobiliário
brasileiro. Devido
à pandemia, o evento teve o formato híbrido. Não estive
pessoalmente, mas participei da solenidade de abertura,
por meio de conferência ao vivo transmitida para o Brasil
e para o nosso estande, nos Estados Unidos. Em parceria
com o IGlobalal e o Ichancela, pudemos motivar profissionais imobiliários e investidores a se conectarem com as
oportunidades no Brasil e, assim, ampliar oportunidades
de negócios para todos nós.

MERCADO IMOBILIÁRIO SEGUIRÁ EM ALTA, MESMO COM
AUMENTO DOS JUROS - O Banco Central definiu uma nova
taxa de juros, de 7,75% ao
ano, na reunião do Copom
realizada em outubro. O
aumento deverá incidir nos
custos dos financiamentos
imobiliário, entre outros
impactos para o nosso setor. Neste momento, é recomendável ainda mais do
que antes que o cliente em
busca de crédito imobiliário compare as ofertas de
crédito imobiliário em diferentes instituições. Embora tenhamos, no Brasil, uma
concentração de bancos, hoje já há start-ups ofertando
recursos para aquisição de imóveis. Uma boa pesquisa de
mercado pode reduzir os custos na compra de um imóvel.
Vale também conferir as linhas de crédito da Caixa Econômica que, segundo acena o banco, não irão absorver o
impacto da nova taxa de juros.

AGRADEÇO A CONFIANÇA E A OPORTUNIDADE

Colegas Corretores e Corretoras de Imóveis! Tenho, no meu smartphone, mais de cinquenta grupos de WhatsApp, além de duas
listas de transmissão completas. Por esses meios, recebi inúmeros cumprimentos pela eleição da nova Diretoria do COFECI
para o próximo triênio, em especial pela minha reeleição ao cargo de Presidente. Embora tenha lido cada uma das mensagens,
não consigo respondê-las individualmente, porque são muitas, graças a Deus!. Por isso, com as escusas de todos, em nome de
meus colegas eleitos, a quem represento ad hoc, e no meu próprio, AGRADEÇO a Deus pela graça de poder continuar servindo
aos meus pares. AGRADEÇO também a cada colega que me passou mensagem de congratulações e augúrios de sucesso. Meu
compromisso, para o novo mandato, é continuar a luta pela evolução de nossa classe e de nossa organização profissional, assim como pelo seu reconhecimento perante a sociedade e as autoridades constituídas. Seu apoio e incentivo são a paga pelo
nosso trabalho!
João Teodoro da Silva

O novo Colégio de Presidentes e Conselheiros Federais do Sistema Cofeci-Creci
DEZEMBRO DE 2021
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CRECI-SE

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

CRECI Sergipe:

Gestão de negócios e inovação
Por sua área de atuação, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Sergipe (CRECI-SE) poderia não estar entre as primeiras opções no que tange à gestão inovadora. Porém, a autarquia decidiu ser muito mais que um
conselho de classe profissional e, hoje, ocupa um lugar de imenso destaque a nível nacional.
Para o presidente do CRECI Sergipe, Sérgio Sobral, “A
gestão de negócios está bem longe de ser uma tarefa
fácil, mas felizmente há exemplos positivos a se seguir
e negativos a se evitar. Cabe aos gestores escolherem
o caminho que desejam trilhar para que, a curto, médio ou longo prazo, possam colher os frutos, preferencialmente inovadores, de sua decisão.”

Tv Creci Sergipe,
um case de sucesso
Foi em plena pandemia que o CRECI Sergipe apostou na webtv para que os corretores de imóveis pudessem assistir aos conteúdos relacionados à capacitação profissional e às informações sobre o mercado imobiliário onde,
como e quando quisessem. E o maior desafio neste contexto tem sido manter a relevância da entrega não apenas
para os corretores de imóveis, mas para todos que acompanham a emissora em todo o Brasil através da sua plataforma digital.

Sustentabilidade como pilar de desenvolvimento
À frente do Conselho, Sérgio Sobral e os demais
diretores executivos se empenharam para que o
CRECI Sergipe pudesse oferecer aos corretores de
imóveis as melhores condições para o pleno exercício da profissão. Com uma gestão administrativa
e financeira eficiente, foi possível reformar a antiga
sede, construir o prédio anexo, renovar e ampliar
a frota de veículos, investir em mobiliário e equipamentos, capacitação profissional, comunicação e,
mais recentemente, algumas atitudes sustentáveis
já são colocadas em prática, como a implantação da
usina de energia solar.
A implantação do sistema fotovoltaico de geração
de energia, possibilitará um grande avanço e economia para o Conselho. Um grande passo rumo a um
futuro de sustentabilidade e desenvolvimento.
8
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REVISTA COFECI

CRECI-GO

Por: Thaysa Mazzarelo
Fotos: CRECI-GO

2021: ano de realizações e conquistas
Onde tem trabalho,
tem Creci Goiás. É
o que demonstrou
a gestão promovida
este ano pelo
Conselho goiano

Gestão
diferenciada

Ampliação dos
benefícios

O Conselho esteve mais perto da categoria, promovendo visitas constantes
aos escritórios e imobiliárias esclarecendo sobre a profissão, as atividades
desenvolvidas pela autarquia e trocando ideias sobre o mercado imobiliário
goiano. Entre as novidades promovidas,
está a inauguração da Delegacia da
Região Sudoeste. Campanhas diferenciadas também marcaram o ano, com
ações específicas em datas comemorativas como o Dia das Crianças e otimização dos canais de comunicação.

Qualificação profissional

O plano de saúde Unimed foi a
grande conquista do ano para a
categoria. Os corretores de imóveis de mais de 80 municípios
goianos já podem ter plano de
saúde com valores e condições
diferenciadas. Além do plano de
saúde, mais 50 parcerias foram
firmadas nas áreas de sáude,
educacional, lazer, serviços, entre outros. Também foi realizada
campanha de vacinação contra
H1N1 e os profissionais puderam
se cadastrar para venda de imóveis de instituições bancárias e
agência de fomento de Goiás.

A autarquia goiana promoveu cursos presenciais sobre os temas
Locação e Avaliação Mercadológica e palestras online sobre os mais diversos temas, como: Gestão do Tempo, Finanças Pessoais, LGPD, Vendas,
Negociação, Comportamento do Consumidor, Marketing Pessoal e mais.
Ainda ofereceu os cursos online e gratuitos do portal ead, com destaque para o Curso de Avaliação Imobiliária e as novas capacitações de
Oratória e Locação.

Fiscalização extensiva
O combate à contravenção foi o foco da equipe
de fiscais. O resultado foi expressivo, até setembro foram lavrados 1325 autos de constatação,
613 documentos por exercício ilegal da profissão
e 630 notícias contravencionais foram encaminhadas à Polícia Civil. Também foi realizado trabalho de orientação e esclarecimento sobre a
legislação imobiliária, bem como ação pioneira junto aos condomínios esclarecendo sobre a profissão e o exercício ilegal da atividade, com cartilha educativa
e adesivagem dos condomínios parceiros.

Comissões dinâmicas
Além da agilidade e assertividade nos processos analisados pela Cais, Coapin e Cefisp,
as Comissões Creci Social e Creci Mulher foram produtivas. Ações sociais proporcionaram a doação de cestas básicas e materiais
de escritório. As corretoras de imóveis ainda
participaram de cursos e eventos presenciais exclusivos e do lançamento da campanha e cartilha Trabalho Sem Assédio.
DEZEMBRO DE 2021
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Luis Paulo
de Luis
Jorge Felix
irregulares
ou clandestinos.
serão
encaminhados
aosdando
corda Germanos;
Associação,
ciação estiveram
no Conselho rias
se para
engajem
ação,
Donadelli
Júnior,
diretor de
ReOs representantes
da Associação
que senessa
engajem
nessa
ação, -presidente
Donadelli
Júnior,
diretor
de
Relações
Os
representantes
da Asso- dando
retores
ea imobiliárias
para que Paulo
de Jorge
Felix
parano
firmar
essepara
compromisso
atenção
toda
a documentação
lações Germanos;
Institucionais
e de Elias
estiveram
Conselho
firmar
atenção
a toda
a documentaciação
estiveram
no
Conselho
se
engajem
nessa
ação,
dando
Donadelli
Júnior,
diretor
de
Redando
publicidade
à
campanha
relativa
ao
loteamento
antes
de
Resnichenco
Zitune,
diretor
de
Institucionais e de Elias Resnichenco
esse compromisso dando publicidação relativa ao loteamento antes de
Lote Legal,
a proteção atenção
sua intermediação.
Assuntos
Regionais. e de Elias
para
firmar que
essevisa
compromisso
a toda a documentação lações
Institucionais
de à campanha Lote Legal, que visa
sua intermediação.
Zitune,
diretor de Assuntos Regionais.
dando publicidade à campanha relativa ao loteamento antes de Resnichenco Zitune, diretor de
Lote Legal, que visa a proteção sua intermediação.
Assuntos Regionais.
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Por: Assessoria de imprensa CRECI-SP

CRECISP ASSINA
TERMO DE COOPERAÇÃO
COM MINISTÉRIO

O presidente José Augusto Viana Neto foi recebido
so nesse sentido, ao obrigar condomínios residenciais e
O da
presidente
José Augusto
repercutir
um acordo
futuro, pública
da Ouvidoria
de Direitos
pela ministra
Mulher, Família
e dos Direitos
Humanos,Nacional
comerciais
a comunicar
aosem
órgãos
de segurança
Viana
Neto
foi para
recebido
pela mi-de Humanos,
desti- abrangendo todo o Sistema CoDamares
Regina
Alves
a assinatura
um acordoespecificamente
de
a ocorrência de episódios de violência doméstica contra
nistra da Mulher, Família e dos nado ao recebimento de denún- feci-Creci.
cooperação técnica, visando a promoção de ações eduesse grupo de pessoas. E essa parceria no âmbito nacional
Direitos Humanos, Damares Re- cias dessa ordem.
Participaram, ainda, da aucativas contra possíveis violações de direitos de mulherepercutir
em um acordo
futuro, abrangina Alves para a assinatura de
o presidente
do Cofeci,
No estado depode,
SP,sem
a dúvida,
Lei diência,
res, idosos,
crianças,
e demais
grupos dejá deu
gendo
o Sistema
um acordo
de adolescentes
cooperação técniJoão Cofeci-Creci.
Teodoro da Silva, o chefe
17.406/2021
um todo
grande
vulneráveis.
ca, visando a promoção de ações passo nesse sentido,Participaram,
de gabinete
do CRECISP,
Milton
ao obrigar ainda,
da audiência,
o presidente
do Cofeci,
educativas
contra possíveis
Barros
Wendel
condomínios
e co- daMoreira
Na assinatura,
o CRECISP
também seviocomprometeu
a di-residenciais
João Teodoro
Silva, ode
chefe
de Neto,
gabinete
do CRECISP,
lações
de mulheres,
Benevides
Matos,
da Benevides
Ouvidoria Matos,
merciais
a comunicar
aos Moreira
órgãos de
vulgar os
canaisde
dedireitos
atendimento
da Ouvidoria
Nacional
de
Milton
Barros Neto,
Wendel
idosos,
crianças,
adolescentes
e
Nacional
de
Direitos
Humanos,
e
de
segurança
pública
a
ocorDireitos Humanos, especificamente destinado ao recebida Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, e Vanessa
demais
grupos
de
vulneráveis.
Vanessa
Vilela
Berbel,
coordenarência
de
episódios
de
violência
mento de denúncias dessa ordem.
Vilelagrupo
Berbel,
do Sistema
Integrado de
Na assinatura, o CRECISP doméstica contra esse
dora geral geral
do Sistema
Integrado
decoordenadora
No estado
de
SP,
a
Lei
17.406/2021
já
deu
um
grande
pasAtendimento
às
Mulheres
em
Situação
de
Violência.
também se comprometeu a di- pessoas. E essa parceria no âm- de Atendimento às Mulheres em
vulgar os canais de atendimento bito nacional pode, sem dúvida, Situação de Violência.
DEZEMBRO DE 2021
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PRAIA GRANDE É A NOVA
PRAIA GRANDE É A NOVA
PARCEIRA DO CRECISP
PARCEIRA DO CRECISP

Em uma audiência
prestigiaselho,o presidente
José Augusto
Viana Neto,
poderpúblico,
público, em uma
Em uma audiência
prestigiada
por
Para
do Conselho,
José cipando
do dodopoder
uma maior
da profissionais
por
profissionais
esse
um momento
muito
signitransparência.”
Em diversos
uma audiência
prestigiaselho,éViana
José
Augusto
Viana
Neto,
cipando
do poder público, em uma
Neto, esse
é um
mo- maior
transparência.”
diversos
da
região,
a da Augusto
a prefeita
do Grande,
município
ficativo,
hajamomento
vista que
reitera
a maior
Participaram,
ainda, da solenida
diversos
profissionais
da mento
esse muito
é um
muito
signitransparência.”
significativo,
haja
vista
prefeitaregião,
do por
município
de Praia
Participaram, ainda, da solenidade,
de
Praiaa Grande,
Chini, que
competência
dos
corretores
na
dade,
o
secretário
de Gabinete
da
região,
prefeita Raquel
do município
ficativo,
haja
vista
que
reitera
a
Participaram,
ainda,
da solenireitera a competência dos corRaquel Chini, firmou um acordo de
o secretário de Gabinete da prefeitufirmou
um Grande,
acordo de
cooperação
elaboração
de
Pareceres
Técniprefeitura,
Esmeraldo
Vicente
dos
de Praia
Raquel
Chini, retores
competência
dos
corretores
na
dade,
o
secretário
de
Gabinete
da
na elaboração de Pareceres
ra, Esmeraldo
Vicente
dos dos
Santos; a
cooperação
com
Conselho,
no
intuicom
o
Conselho,
no
de so- cos
de Avaliação
Mercadológica,
Santos;
a presidente
da
Associafirmou
umo acordo
deintuito
cooperação
elaboração
de
Pareceres
Técniprefeitura,
Esmeraldo
Vicente
Técnicos de Avaliação Mercadológica,
presidente
da
Associação
Comercial,
to de solicitar,
sempre que
que
necessário,
licitar,
os dando
maisMercadológica,
credibilidade ção
Comercial,
Luciana
os
com o sempre
Conselho,
nonecessário,
intuito de socos de ainda
Avaliação
Santos;
a presidente
daViana;
Associadando
ainda
mais
credibilidade
aos
Luciana
Viana;
os
conselheiros
do
serviços
de corretores
imóveis
atosainda
dos órgãos
do CRECISP,
Adelino
os serviços
corretores
de de
imóveis
licitar,desempre
que necessário,
os aos
dando
mais públicos.
credibilidade conselheiros
ção Comercial,
Luciana Viana;
os
atos
dos
órgãos
públicos.
CRECISP,
Adelino
Augusto
de
Andrade
para
a avaliação
do de
patrimônio
Em seu
no even- Augusto
de Andrade
JúniorAdelino
e Cléserviços
de
imóveis aos atos
dosdepoimento
órgãos públicos.
conselheiros
do CRECISP,
para a avaliação
do corretores
patrimônio
imobiimobiliário
municipal.
to, Raquel
Chini
falou no
sobre
as ber
Ângelo
Zem; o
subdelegado
seu seu
depoimento
evento,
Júnior
e Cléber
Ângelo
Zem;
o subdepara a avaliação
do patrimônio Em
Em
depoimento
no evenAugusto
de
Andrade
Júnior
e Cléliário municipal.
A prefeita
já havia recebido os Raquel
expectativas
comsobre
relação
a esse
Ricardo
e os coorimobiliário
municipal.
to, Raquel
Chini
falouassobre
as regional,
berlegado
Ângelo
Zem;Peres;
o Ricardo
subdelegado
Chini falou
expectatiregional,
Peres; e os
A prefeita
havia já
recebido
os re- há
representantes
do
CRECISP
“Temos
uma
classe
que- denadores
de Comissões,
MarceAjáprefeita
havia
recebido
os vasacordo:
expectativas
com
relação
a “Temos
esse
regional,
Ricardo
Peres;
e os
coor-Marcelo
com relação
a esse
acordo:
coordenadores
de Comissões,
presentantes
do
CRECISP
há
cerca
deencerca
de
dois
meses
e,
desde
rendo
participar
dos
serviços
Lazzarote
Oliveira
representantes do CRECISP
há uma
acordo:
“Temos
uma
classepúbliquedenadores
Comissões,
Marce- Paulo
classe
querendo
participar
dos lo
Lazzarotedede
de
Oliveira (Cefisp);
(Cefisp);
tão,
a proposta
dessa
cos
e oparticipar
serviço público
necessitanPugliesi
Adolfo
cercaencaminhou
dois meses
e,encamidesde
en- serviços
rendo
dos
públi- Paulo
lo Lazzarote
de (Coapin);
Oliveira
(Cefisp);
dois meses
e,dedesde
então,
públicos
e o serviços
serviço
público
Pugliesi
(Coapin);
Adolfo
Vieira Leite
parceria
aos
técnicos
municipais,
do
de
laudos.
Estamos
juntando
Vieira
Leite
Júnior
(Loteamentos);
tão,
encaminhou
a
proposta
dessa
cos
e
o
serviço
público
necessitanPaulo
Pugliesi
(Coapin);
Adolfo
nhou a proposta dessa parceria aos
necessitando de laudos. Estamos junJúnior (Loteamentos); Joel
Santana
selando, aos
agora,
o compromisso
adoboa
da classejuntando
com a Joel
(Jucon);
Silene de
técnicos
municipais,
de vontade
laudos. Estamos
VieiraSantana
Leite Júnior
(Loteamentos);
técnicosparceria
municipais, selando,
agora,
o
tando a boa vontade da classe com a
(Jucon); Silene de Matos (Mulher
com
os intermediadores
de imóveis. nossa
É importante
(Mulher Corretora)
e Camila
selando,
agora, o compromisso
a boa necessidade.
vontade da classe
com a Matos
Joel Santana
(Jucon); Silene
de
compromisso
comoospresidente
intermediadores
necessidade.
É importante
tra- Braga
Corretora) e Social).
Camila Braga (Trabalho
Con- nossa
trazer
as associações
particom Para
os intermediadores
dedo
imóveis.
nossa todas
necessidade.
É importante
Matos (Trabalho
(Mulher Corretora) e Camila
todastodas
as associações
participanSocial).
de imóveis. Para o presidente do Con- zertrazer
as associações
parti- Braga
(Trabalho Social).

12

ANO XIV NÚMERO 55

REVISTA COFECI

CONSELHO DISPONIBILIZA
MEDIAÇÃO A CORRETORES

Devido
aos surgidos
conflitos nos
surgi- litigantes,
evitando,evitando,
assim, aassim,
judicialização
inscritos,
Devido aos
conflitos
a judiciali- seus Com
isso gratuitamente.
os inscritos no CRECISP
dos
nos
contratos
de
locação,
dos
fatos,
o
que
se
tornaria
um
Com
isso os inscritos no
contratos de locação, por ocasião da
zação dos fatos, o que se tornaria um
poderão oferecer a seus clientes mais
por ocasião da implantação do grande problema para os envol- CRECISP poderão oferecer a
implantação do lockdown, no início
grande problema para os envolvidos
esta
facilidade,
possam se
lockdown, no início da crise pan- vidos e para a Justiça, que teria seus
clientes
mais para
esta que
facilidada crise pandêmica provocada pelo
e
para
a
Justiça,
que
teria
suas
varas
socorrer
da
mediação,
de
forma rádêmica provocada pelo novo co- suas varas repletas de ações ju- de, para que possam se socorrer
novo coronavírus,
em
março
de
2020,
repletas
de
ações
judiciais,
não
só
pida
e
sem
nenhum
tipo
de
ronavírus, em março de 2020, o diciais, não só abarrotando o ju- da mediação, de forma rápida eônus ou
o CRECISP
colocoucolocou
à disposição
dos
abarrotando
o judiciário,
também semcontrapartida
e buscar
CRECISP
à disposição
diciário, mas
também mas
impedindo
nenhum tipo de
ônus ouuma
con-solução
corretores
imóveis suas
Juntas de
que as fossem
dúvidasdirimidas
fossem di- trapartida
dos de
corretores
de imóveis
suas impedindo
que as dúvidas
e
buscar
uma
solução
sem judicialização dos fatos e com
Conciliação,
para
as divergênem menor
prazo menor
e sempara
ônus semmaior
Juntas
de dirimir
Conciliação,
para diri- rimidas
em prazo
e sem ônus
judicialização
dos fatos e
rapidez.
cias entre
e locatários,
em
mir locadores
as divergências
entre locadoas partes
conflitantes.
para
as partes
conflitantes.
com maior rapidez.
Certamente, aa medida
com que
situações
que os inscritos
figu-em Em razão
res em
e locatários,
em situações
Em razão
do sucesso
alcanCertamente,
medidafará
fará
do sucesso
alcançado
pelo
as
transações
por
meio
de
corretores
os inscritos
figurassem
como çado pelo trabalho desenvolvido com que as transações por meio
rassem que
como
responsáveis
por tais
trabalho desenvolvido pelos corretoe imobiliárias
se tornem
responsáveis por tais contratos.
pelos corretores de imóveis, alta- de corretores
e imobiliárias
semais
tor- segucontratos.
res de imóveis, altamente experienras,
transparentes
e
eficientes,
em
Posteriormente, surgiu o im- mente experientes na mediação nem
mais seguras, transparentes
Posteriormente, surgiu o impasse
mediação
conflitos
no setor e eficientes, em uma situação em
passe das negociações dos valo- tesdenaconflitos
nodesetor
imobiliário,
uma situação em que a sociedade
das negociações dos valores de reao CRECISP
está ampliando
res de reajustes dos aluguéis nos imobiliário,
o CRECISP
está ampliando
o queserá
a sociedade
será
a principal
a principal
ganhadora,
por meio
justes dos aluguéis nos contratos em
colo- ganhadora, por meio da atuação
contratos em que o IGPM foi o ín- o atendimento
atendimento aos
aosprofissionais,
profissionais,
da atuação de uma autarquia federal,
que o IGPM
foi
o
índice
utilizado
para
as Juntas
Conciliação
à dis- de uma autarquia federal, obtendice utilizado para sua atualização. cando
colocando
as de
Juntas
de Conciobtendo mais tranquilidade em seus
sua atualização.
imobiliárias
corretores do mais tranquilidade em seus
Em ambas as oportunidades, posição
liação das
à disposição
dase imobiliánegócios
imobiliários.
imobiliárias
e corretores recorree corretores
de imóveis
imobiliários.
derias
imóveis
para mediar
demais para
confli- negócios
Em ambas
as oportunidades,
imoram
às
Juntas
de
Conciliação
do
mediar
demais
conflitos
relativos
Dúvidas
ee esclarecimentos
Dúvidas
esclarecimentos potos relativos a transações imobiliárias
biliárias e corretores recorreram às
CRECISP
para
mediar
a
negoa
transações
imobiliárias
que
espoderão
ser
encaminhados
ao email:
derão ser encaminhados ao
que estiverem sob responsabilidade
Juntas de Conciliação do CRECISP para
ciação
entre
as
partes
litigantes,
tiverem
sob
responsabilidade
de
email
crecisp@crecisp.gov.br
mediar a negociação entre as partes
de seus inscritos, gratuitamente.
crecisp@crecisp.gov.br
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Por: Michele Ramos
Fotos: Assessoria de Comunicação CRECI/SC

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de
Santa Catarina apresenta um resumo do balanço
da gestão correspondente ao período de janeiro
de 2019 a outubro de 2021:

1

Atendimento Presencial:
Nos últimos três anos, aumentou-se o número de atendentes nas Delegacias, as quais passaram a funcionar
em horário padronizado, de segunda à sexta, das 9h às
18h, sem fechamento para almoço. Novas sedes para
Delegacias Regionais foram locadas atribuindo maior
facilidade de acesso e conforto aos credenciados, já
com objetivo de implantar o Espaço do Corretor.

3

Implementação
do Atendimento
Telefônico

Foram implantados o Sistema de Gestão de Ouvidoria
e Central de Atendimento Telefônico com controle de
chamadas. Agora, é possível ligar gratuitamente para o
CRECI/SC através do contato 0800 941 2124.
O Atendimento telefônico foi ampliado e concentrado
na sede, padronizando os procedimentos para melhor
atender os credenciados e a sociedade.

5

Otimização do Prazo
de Credenciamento:

O prazo para credenciamento passou de 150 para aproximadamente 90 dias, ocorrendo em ato solene presencial ou virtual. Em razão da crise da COVID-19, desde
março de 2020, as cerimônias de credenciamento têm
ocorrido de forma virtual, sendo este um evento organizado pelo CRECI/SC com o objetivo de promover a valorização profissional.

2

Implementação do
Atendimento Virtual

Foi implantado o atendimento virtual aos credenciados através do Portal de Atendimento
On-line, possibilitando a solicitação de serviços sem a necessidade de se deslocar fisicamente até a entidade. Outros serviços foram
automatizados possibilitando aos credenciados o acesso a emissão da credencial digital,
bem como a realização do recadastramento
anual de forma virtual, por meio do aplicativo I-Corretor.
Ainda sobre os avanços promovidos na prestação de serviços, hoje já é possível emitir o
Selo de Avaliação Imobiliária e Certidão de
Regularidade de forma gratuita, 100% digital
e em tempo real.

4

Redução da
Inadimplência:

Foi iniciado procedimento de cobrança automatizada para redução da inadimplência,
além de que se passou a enviar, via sistema,
aviso automático de vencimentos dos boletos, auxiliando o credenciado a recordar de
sua obrigação, evitando os indesejáveis juros
e multas. Em 2020 e 2021, foi disponibilizado o REFIS ofertando condições especiais de
parcelamento das dívidas dos credenciados.
Houve congelamento do valor da anuidade
de 2021.

Foram diversas outras melhorias aplicadas com gestão estratégica e planejada. Apesar da pandemia,
que prejudicou excessivamente a prestação dos serviços das entidades públicas, impedindo seu trabalho
e depois limitando a realização na forma presencial, trabalhamos com afinco para implementar melhorias e realizar de forma eficiente a missão do CRECI/SC.
14
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6

Fiscalização
Inteligente e
Orientativa:

Além da fiscalização presencial, passou-se a realizar fiscalização em ambiente virtual, tornando mais efetivo
o trabalho. A fiscalização realizada
aliada ao trabalho de orientação resultou em redução significativa no
número de Autos de Infração lavrados e um aumento do número de
notificações emitidas, gerando conscientização e regularização.
A abertura de canal de denúncia e a
adoção de estratégias contra o exercício ilegal da profissão resultaram
num aumento de 70% na apuração
desta contravenção.

7

Orientação de
Valorização
Profissional:

Adotou-se estratégias que culminaram na melhoria da comunicação entre a entidade e o credenciado com
o envio de comunicados importantes via e-mail, publicação constante
de informações no site, bem como o
aprimoramento deste para facilitar
tanto a localização de informações,
quanto a utilização dos serviços.

O engajamento nas redes sociais
cresceu bastante, possibilitando o
alcance das informações a maior
número de pessoas.
Foi criado ainda o projeto de capacitação profissional através de lives
no Instagram.
Foi disponibilizada a plataforma
ead.creci.org.br através da qual os
credenciados podem buscar capacitação profissional gratuita.
Além disso, foram realizadas campanhas de valorização profissional
que foram veiculadas em Tv, ambientes virtuais, outdoors, rádio e
busdoor.

Agradecemos a confiança de todos os Corretores(as) de Imóveis depositada na Chapa MUDA CRECI,
atual gestão do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina, bem como registramos o
nosso respeito, consideração e admiração a estes profissionais que impulsionam o mercado imobiliário.
DEZEMBRO DE 2021
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Profissão de corretor de imóveis
em evidência no Rio de Janeiro
Quando a pandemia iniciou parecia que atingiria em cheio o mercado
imobiliário. As primeiras impressões
eram de que as pessoas segurariam
as compras de imóveis e esperariam
mais tempo para gastar aquele dinheiro guardado. Felizmente não
foi isso o que aconteceu. O crédito
imobiliário ficou mais barato e isso
atraiu uma grande parcela da população para que finalmente pudesse
adquirir sua casa própria.
Esse efeito reverberou na categoria dos corretores de imóveis muito
positivamente. A maioria dos profissionais experimentou até mesmo
falta de unidades específicas e muitos clientes querendo atendimento ao mesmo tempo. Esses fatores
atraíram ainda mais pessoas para a
profissão e a se tornarem corretores
de imóveis.
Para se ter uma ideia desse crescimento, durante os primeiros oito
meses de 2021, de janeiro a agosto, cerca de 2.467 novos requerentes
obtiveram o registro no Creci-RJ para

atuar na profissão. Comparando com
o mesmo período de 2019 (antes da
pandemia), quando 1.293 novos profissionais da corretagem iniciaram a
trajetória na profissão, registrou-se
um aumento de 47%, mesmo com o
atual cenário pandêmico. Quando
comparado ao mesmo recorte de
2020, o crescimento foi ainda maior,
contabilizando um aumento de 60%.
Dentro dos 2.467 novos corretores
que mencionamos nos 8 primeiros
meses do ano, 1.050 são mulheres,
representando cerca de 42% do total. Esse número mostra a tendência
do último triênio, onde foi percebido que, pelo menos, 40% dos novos
registros vem do público feminino.
Há 10 anos, as mulheres representavam cerca de 20% do número de
corretores, e hoje, representam 35%.
Os setores onde o corretor pode
atuar são inúmeros. Pode se especializar na compra, locação, venda,
permuta ou incorporação de imóveis e terrenos, tanto na área rural
quanto na urbana. Esse amplo leque

de opções mostra que o corretor de
imóveis pode e deve se aperfeiçoar
para ter sempre oportunidade de
trabalho, sendo sempre requisitado
para os diferentes serviços que a
profissão oferece.
Por lidar com um dos maiores sonhos da população, de adquirir o
imóvel próprio, o corretor de imóveis tem o dever de passar a maior
segurança possível para os clientes.
Um ótimo caminho para transmitir
essa segurança é no estudo, para
ser cada vez mais eficiente dentro
da área de atuação.
A preparação contínua é imprescindível para qualquer setor, principalmente para o setor imobiliário.
Os profissionais da corretagem assessoram os clientes durante toda
a negociação. Desde a captação até
o momento da assinatura o corretor
estará presente, o que gera a necessidade de preparação, especialização e aperfeiçoamento constante
por parte do profissional.

Campanha “Seu Creci, Sua Credibilidade”
O Creci-RJ iniciou uma campanha
para destacar a importância de utilizar o registro no Creci nas redes
sociais. Identificamos que muitos
corretores de imóveis ainda não
expõem o número em seus perfis e
entendemos que as mídias digitais
são o novo cartão de visita da atualidade. Em vista disso é importante
compreender que expor o número
do registro agrega na atuação profissional do corretor e contribui para
o fechamento do negócio.
A campanha, intitulada “Seu Creci,
sua credibilidade” destaca valores
importantes que englobam o uso

do Creci nas redes e contribuem
para dar credibilidade ao trabalho
do corretor de imóveis. Esses valores são: segurança, confiança e
valorização.
Segurança se refere ao conhecimento técnico que o registro indica,
já que para obtê-lo é necessária a
especialização. Confiança está relacionada ao sentimento de tranquilidade que o cliente tem ao saber que
está negociando com alguém habilitado. E valorização diz respeito ao
pertencimento a uma categoria profissional, não se tratando, portanto,
de um ilegal.

Acompanhe os desdobramentos da campanha nas mídias do Creci-RJ e não deixe de incluir seu Creci nas redes sociais!
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Por: Assessoria de imprensa CRECI-RJ
Fotos: CRECI-RJ

Consolidando Conquistas:

Fiscalização Creci-RJ em destaque
A fiscalização do Creci-RJ tem
atuado para se manter em evidência
através do trabalho realizado. Desta
forma tem conquistado de forma rotineira resultados importantes que
enalteceram a categoria e a instituição, alcançando nos últimos anos
as primeiras colocações no ranking
de produtividade nacional.
Impedir o exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis é a
principal função do setor que nos
últimos três anos intensificou esforços objetivando aprimorar sua
atuação no mercado imobiliário.
Os números refletem um trabalho
balizado em planejamento focado
em aquisição de novas tecnologias,
qualificação profissional, responsabilidade social e foco em resultados.
Visando um desempenho territorial abrangente e melhor mobilidade houve a descentralização das
equipes de fiscalização com base
em delegacias regionais. Outro aspecto importante foi a inclusão de
ferramentas tecnológicas na rotina
do setor como a fiscalização digital,
mecanismo onde a equipe acompanha todas as ocorrências e movimentações que acontecem na rotina da área e o sistema eletrônico de
autuação, possibilitando aos fiscais
rastrearem virtualmente denúncias
e atividades ilegais, monitorando
casos em aberto, regularizados ou
em andamento. Um novo canal de
comunicação também foi criado, o
Whatsapp da fiscalização, facilitando o gerenciamento de denúncias
em tempo real. Todos esses avanços

agregaram valor para o trabalho do
time, trazendo alternativas para expandir as possibilidades de atuação
e auxiliando no gerenciamento de
dados.
O Creci-RJ está atento à responsabilidade social e por isso as ações
de instrução se intensificaram nos
últimos anos. Diversas campanhas
foram realizadas nas ruas com o
intuito de levar informações relevantes do mercado imobiliário aos
mais diferentes públicos, como a
sociedade, para que seja cada vez
mais informada sobre o processo de
compra e venda de imóveis.
- É importante que a sociedade
saiba que nós trabalhamos no sen-

tido instrutivo também. Além de
combater a ilegalidade através das
autuações, também atuamos no
sentido de proporcionar as informações relevantes para a sociedade.
Acredito que quanto mais a população esteja ciente e instruída, menos
prejuízos e transtornos haverá para
todos - disse Marcus Limão, chefe
da fiscalização.
Entendendo que é imprescindível
investir em pessoas, o Creci-RJ focou
em qualificação e aprimoramento
de seus colaboradores, o que resultou em diversas conquistas para o
setor de Fiscalização pela excelência
de trabalho prestado.

DEZEMBRO DE 2021
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Mais um ano
que se encerra e
temos muito para
agradecer em 2021
Há exatamente dois anos, tivemos o primeiro caso
de Covid 19 registrado em nosso país. Desde então,
nos vimos envoltos pelo terror de estarmos sujeitos,
todos nós, ao contágio por uma doença desconhecida
que se espalhava de diversos modos. Pelos meios de
comunicação éramos alertados e até bombardeados
sobre o perigo que este vírus representava e orientados a adotar medidas que pudessem evitar –ou
pelo menos minimizar-, os danos por ele causados.
Assistimos, então, os governos empreender em ações
na tentativa de proteger suas populações. Medidas
econômicas foram adotadas visando garantir a subsistência das famílias disponibilizando um auxílio
emergencial que pudessem auxiliar em seu sustento.

CRECI-ES se adaptou
ao Novo Normal
O CRECI-ES se adequou as exigências
do Mercado Imobiliário e refez todo o seu
modo de atendimento à sociedade e aos seus
Corretores de Imóveis. A tecnologia foi a ferramenta utilizada não apenas pelos colaboradores da Instituição, mas, principalmente pelo
Corretor de Imóveis que entendeu a importância da tecnologia, “pegou esse mote”, e passou
a vender mais em menor tempo.
O Departamento de Fiscalização do CRECIES adotou novas estratégias e com foco principalmente nas redes sociais, foi atrás dos
contraventores que agiam na ilegalidade no
Espírito Santo. Em 2021, os índices foram superiores em relação aos anos anteriores, o
que revelou maior efetividade no combate às
irregularidades.
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Milhares de vidas foram ceifadas, famílias inteiras
arrasadas por terem perdido seus entes queridos.
Graças a Deus, os cientistas conseguiram criar uma
vacina anti-Covid, que surgiu como uma “luz no fim
do túnel”. O desenvolvimento em tempo recorde foi
possível graças a muitos anos de pesquisa de cientistas, cujo conhecimento acumulado possibilitou uma
resposta rápida a este novo desafio.
No entanto, desde que o mundo decretou a pandemia em março de 2020, o Mercado Imobiliário seguiu na contramão dessa grande crise econômica que
surgiu, e conseguiu driblar os contratemos e desafios
advindos dessa situação mundial. Foi um ano de crescimento, de pujança, onde muitos brasileiros puderam
adquirir sua casa própria, realizar seus sonhos, comprar e vender. Um novo consumidor surgiu, e em meio
a esta demanda e apesar das restrições, o Corretor de
Imóveis não ficou parado, se adaptando ao mercado
e fazendo bons negócios. Este ano entraram para o
Mercado Imobiliário Capixaba cerca de 12 % de novos Corretores em relação ao mesmo período do ano
passado.

Novos Projetos
Para o mês de dezembro, o presidente já anuncia uma
novidade: o Programa de “Corretores em Ação”, que será
veiculado na Rede de Televisão Record News e TV SIM. O
programa será todo produzido pelo Conselho, e também
vai estar no YouTube com a bandeira TV CRECI-ES
O “Corretores em Ação” será especialmente voltado para
o Corretor de Imóveis e vai trazer temas relevantes sobre o
Mercado Imobiliário capixaba, entrevistas exclusivas com
agentes do Mercado, comportamento, bem como novas
formas de fechar negócios, ajudando as pessoas a encontrarem a casa dos seus sonhos.

REVISTA COFECI
Por: Izabel Mendonça
Fotos: Ciro Trigo

2021 foi
ano de Eleições
No dia 07 de julho aconteceu a eleição para a escolha
do Conselho Pleno em todo o Sistema Cofeci-CRECI. O
presidente Aurelío Cápua Dallapícula foi reconduzido ao
cargo e estará à frente da entidade no triênio 2022-2024,
comprovando a aceitação de sua gestão.
“Meu compromisso é continuar o trabalho à frente
do Conselho, trazendo as reivindicações dos profissionais da área para nós, e juntos somarmos esforços para
continuarmos a gerar benefícios para a categoria, avançando ainda mais na transparência institucional, realizando um
trabalho ético e moral”, concluiu o presidente.
Já no mês do Corretor de Imóveis, em agosto, O CRECIES realizou a Campanha Institucional “Reconhecimento e
Valorização do Corretor de Imóveis”, quando durante todo o
mês foi veiculado nas rádios spots sobre o papel do Corretor
de Imóveis e a sua importância para a sociedade, bem como,
nas redes sociais os Corretores tiveram a oportunidade de
participar virtualmente, enviando fotos no exercício do trabalho com a Hashtag #orgulhodesercorretordeimoveis.
Tivemos uma participação maciça dos corretores capixabas.

Palavra do Presidente

Aurelío Cápua Dallapícula

2021, foi um ano desafiador para todos nós do CRECI-ES. Nossa profissão acolhe a todos os que querem trabalhar com ética, zelo e dedicação. Penso que a
Educação é a melhor forma de mudarmos nosso destino, por isso, incentivo a
cada colega profissional a se dedicar a ganhar ainda mais conhecimento. Cada
corretor novo que chega para o Mercado Imobiliário hoje, deve se atualizar e para
isso o nosso site tem a Plataforma EAD de Ensino Gratuito à Distância. Não pare
nunca, se esforce até alcançar a sua meta.
O CRECI-ES é a Casa do Corretor, sejam bem-vindos, sintam-se em casa. Quero
mais uma vez reforçar: Nossa força está na ética e os resultados são consequências de toda equipe que trabalhou unida.
Que fiquem registrados os nossos agradecimentos pelos resultados alcançados
neste ano de 2021. Estamos todos de braços abertos para receber 2022
Boas Festas e um ano próspero e abençoado a Todos!

DEZEMBRO DE 2021
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Por: Assessoria de imprensa CRECI-PR
Fotos: CRECI-PR

Campanhas

Outubro Rosa e
Novembro Azul
do CRECI-PR unem Mercado Imobiliário
O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Paraná, Creci-PR, promoveu ações digitais em prol da prevenção do câncer de mama e do câncer
de próstata. Além de compartilhar folders com avisos sobre a importância do
diagnóstico precoce, os profissionais e funcionários das imobiliárias foram incentivados a usarem rosa nas sextas-feiras de outubro e azul nas sextas-feiras
de novembro. Este ano, devido a pandemia do novo Coronavírus, as tradicionais caminhadas não foram realizadas, mas o mercado imobiliário se manteve
unido nos eventos digitais.
Em todas as sextas-feiras de outubro e novembro foi possível ver o número
expressivo de postagens nas redes sociais com as hashtags das campanhas. Ao
todo, mais de 4 mil profissionais adquiriram suas camisetas. As imagens recebidas foram repostadas no Facebook e Instagram do Conselho. As fotografias
também foram armazenadas na galeria de fotos do site do Creci-PR.

CRECI-PR emite manifesto contrário ao aumento de
custas judiciais e extrajudiciais
O Creci-PR emitiu um manifesto de contrariedade à proposta de aumento da tabela de custas do foro extrajudicial apresentada pela Anoreg
que será encaminhada ao Poder Legislativo do Estado do Paraná, em
novembro de 2021.
O presidente do Creci-PR, Luiz Celso Castegnaro, também participou
de uma reunião na OAB-PR com diversas entidades da sociedade civil. O
intuito é promover ações conjuntas visando mostrar aos parlamentares
os impactos negativos que o aumento expressivo pode causar em todos
os setores.

Reunião CREA-PR
O presidente do Creci-PR, Luiz Celso Castegnaro, se reuniu com o presidente do Crea-PR, Ricardo Rocha de Oliveira, e com o assessor parlamentar
e empresarial, Euclésio Finatti. O encontro, realizado no dia 18 de outubro, na
sede do Crea-PR, teve o intuito de aproximar as duas instituições para buscar
soluções conjuntas nas questões que envolvem a prestação de serviços dos corretores de imóveis nas avaliações imobiliárias. O diretor secretário do Creci-PR,
Mariano Dynkowski, e o procurador jurídico, Antonio Linares Filho, também participaram da reunião.
22
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CRECI-AM/RR

CRECI AM/RR se reúne
com a DECON-AM para
firmar parceria

Dr. Anderson Almeida, Dr. Eduardo Paixão e Dr. Gabriel Beckman

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

O departamento jurídico do CRECI AM/RR, representando a sua presidência, se reuniu com a DECON-AM
(Delegacia especializada em crimes contra o consumidor),
representado por seu delegado titular, Dr. Eduardo Paixão,
para debaterem sobre as atividades de cada órgão.
O CRECI AM/RR informou que há tempos vem intensificando o combate contra as ilegalidades inerentes ao
mercado imobiliário no estado do Amazonas e Roraima,
em especial, o exercício ilegal da profissão de corretor de
imóveis e o crime de estelionato, entranhado em algumas cooperativas habitacionais e empresas de consórcio
imobiliário.
O delegado da DECON-AM ressaltou que as denúncias
processadas no CRECI AM/RR são de grande importância
porque auxiliam diretamente na missão de retirar das ruas
aqueles que estão na ilegalidade, tal como salientou que
o corretor de imóveis que colabora com a ilegalidade contribui para o descrédito da profissão e falta com respeito
à sociedade.
Em breve as autoridades dos órgãos se reunirão para traçarem estratégias de trabalho com o intuito de acabar com
a ilegalidade dentro do mercado imobiliário local.

CRECI AM/RR firma parceria com a
ANOREG/AM e Instituto do Protesto

Na manhã da segunda-feira (18/10/2021),
o Presidente do CRECI AM/RR, Sr. Paulo Júnior
Carvalho Mota, acompanhado do Corretor de
Imóveis, Sr. Jorge Ayub, receberam a Dra. Taís
Batista Braga, Registradora do Cartório do 2º
Ofício de Coari/AM, neste ato representando a ANOREG/AM (Associação de Notários
e Registradores do Amazonas), juntamente
com o Dr. Arivan Nunes, Superintendente do
Instituto do Protesto, para tratarem de diversos assuntos inerentes ao mercado imobiliário no Amazonas, que venham a atender
às necessidades dos corretores de imóveis,
tal como à toda sociedade.
O CRECI AM/RR, desde já garante que novidades benéficas estão por vir em melhoria
à toda classe profissional que atua no esta-

Paulo Júnior, Taís Braga, Arivan Nunes, Jorge Ayub e Gabriel Beckman

do do Amazonas. Aguardem.
DEZEMBRO DE 2021
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Por: Natália Rezende
Arte: Samuel Lima

CRECI-TO realiza palestra para sanar dúvidas em
relação a atuação dos corretores nas mídias digitais
Mediante intensa fiscalização
nas redes sociais realizada pelo
Conselho Regional de Corretores
de Imóveis do Tocantins (CRECITO/ 25ª Região), foi solicitada pela
equipe comercial da Buriti uma
palestra para sanar as dúvidas
que surgiram a respeito da atuação nas mídias digitais pelos corretores de imóveis.
Ao atender à solicitação realizada pelo coordenador de vendas da
Buriti, Marcio de Paula, o Conselho
realizou uma palestra explicando
o que é permitido, e também o
que é possível de ser autuado pelos agentes fiscalizadores. O pedido foi realizado devido ao grande
número de corretores de imóveis
da equipe, que foram fiscaliza-

Fiscalização

dos pela intensiva força tarefa do
Conselho Regional.
Na ocasião, a presidente do
CRECI-TO, Nilcinéia Norberto informou a todos sobre as campanhas que estão sendo realizadas
em todo o Tocantins, em prol de
valorizar a profissão de corretores de imóveis. “A fiscalização do
Conselho é imensamente atuante,
não somente presencial, mas também virtual. Estamos nos esforçando para monitorar a atuação
dos profissionais na internet, sobretudo nas redes sociais”, disse.
Já o coordenador de fiscalização,
Mateus Barbosa fez os demais esclarecimentos sobre a atuação dos
corretores de imóveis na internet,

e afirmou que os profissionais habilitados devem seguir a prerrogativa da Lei 6.530/78, Art.20, Inciso
IV e Decreto 81.871/78, Art.38 Inciso
V. "Desse modo, mesmo que se
tratando do ambiente virtual, os
corretores de imóveis ou imobiliárias, devem mencionar o número
de registro", explicou Mateus.

A fiscalização do CRECI-TO segue de olho no exercício ilegal da profissão, e combatendo a contravenção. Somente no mês de outubro, 12 cidades do Tocantins foram fiscalizadas.

Na ocasião, houveram fiscalizações dos inscritos, e ainda foram averiguadas várias denúncias de
exercício ilegal e impugnação de loteamentos. A força tarefa do Conselho esteve atuante nas cidades
de Almas, Arraias, Conceição do Tocantins, Dianópolis, Itaguatins, Natividade, Pedro Afonso, Paraíso,
Santa Rosa, Silvanópolis e Taguatinga.
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NOVA DIRETORIA DO COFECI
No dia 20 de outubro, o Conselho Federal de Corretores
de Imóveis – COFECI elegeu sua nova diretoria para o
triênio de 1º janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2024.
Compareceram à assembleia eleitoral representantes de
24 dos 25 Conselhos Regionais da categoria. O CRECI MATO
GROSSO - 19ª Região não pode comparecer. Decisão judicial liminar de 2º grau suspendeu a posse da Chapa 2, que
ganhou a eleição naquele Regional. A Chapa em questão
havia sido indeferida pela Comissão de Análise Eleitoral e,
depois, habilitada por liminar judicial de 1º grau.
O atual Presidente do COFECI foi reconduzido ao cargo,
mais uma vez, por aclamação (unanimidade) de todos os
Conselheiros eleitos. A Diretoria, todavia, teve três de seus
cargos renovados (43%). Assim ficou a nova composição:
João Teodoro da Silva (PR), Presidente; José Augusto Viana
Neto (SP), 1º Vice-Presidente; Marcelo Silveira de Moura
(RJ), 2º Vice-Presidente; Rômulo Soares de Lima (PB), 1º
Secretário; Diego Henrique Gama (DF), 2º Secretário; Valdeci
Yase Monteiro (TO), 1º Tesoureiro; e Vilmar Pinto da Silva
(AL), 2º Tesoureiro.
Além da Diretoria, foram eleitos como Conselheiros
Fiscais do COFECI os Conselheiros: Paulo Celestino de
Carvalho Mota Jr. (AM), Jaci Monteiro Colares (PA) e Newton
Marques Barbosa Jr. (MG), efetivos, e Francisco Hígino da
Rocha Maia (AC), Márcio Bins Eli (RS) e Nilson Ribeiro de
Araújo, suplentes. Como prioridade, a nova gestão pretende construir a nova sede do COFECI, em Brasília, reformular a Lei 6.530/78 e lançar, nacionalmente, o Portal CRECI
BRASIL, desenvolvido pelo CRECI-SP, exclusivamente para
Corretores e Imobiliárias.
A eleição transcorreu em clima de absoluta cordialidade e foi seguida de um extenso programa de treinamen-

gestão
2022/2024

to para os novos dirigentes dos Conselhos
Regionais, que ocupou
dois dias inteiros (21 e
22 de outubro). Houve
oficinas específicas para
Presidentes, Diretores Secretários e Tesoureiros, e também
para os novos Conselheiros Federais. Apesar do conservadorismo histórico, registramos oito novos presidentes de
Regionais e 22 novos Conselheiros federais. Renovação de
33,3% e 46%, respectivamente, sem considerar o CRECI-MT.
A eleição no Sistema Cofeci-Creci é simples.
Primeiramente, os Corretores de Imóveis de cada região
(estados e Distrito Federal) elegem diretamente, por sufrágio universal, 27 Conselheiros efetivos e 27 suplentes para
cada um dos 25 Conselhos Regionais. Em seguida, os 27
Conselheiros efetivos eleitos são reunidos em Assembleia
especial e, dentre eles, elegem: a nova Diretoria, com o
mesmo formado da do COFECI; o Conselho Fiscal (3 efetivos
e 3 suplentes); e dois Conselheiros Federais para representar o CRECI junto ao COFECI.
Numa terceira etapa, foram diplomados os Presidente
eleitos para o triênio 2022 / 2024, juntamente com os 50
(cinquenta) Conselheiros Federais eleitos (dois de cada
CRECI), que reúnem-se em assembleia especial para eleger,
dentre eles, a Diretoria e os Conselheiros Fiscais do COFECI.
Em seu discurso de formalização de posse, o Presidente
do COFECI enalteceu a paz e a união reinantes nos últimos
anos como as principais responsáveis pelos avanços da categoria, que alcançou projeção internacional. Lembrou que,
durante suas gestões, ineditamente, cinco prêmios internacionais foram amealhados pelo Sistema COFECI-CRECIi.
DEZEMBRO DE 2021
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CRECI 1ª Região/RJ
Presidente
Marcelo Silveira de Moura

CRECI 2ª Região/SP
Presidente
José Augusto Viana Neto

CRECI 3ª Região/RS
Presidente
Márcio Ferreira Bins Ely

CRECI 4ª Região/MG
Presidente
Alexandre Medeiros Renno

CRECI 5ª Região/GO
Presidente
Eduardo Coelho Seixo de Britto

CRECI 6ª Região/PR
Presidente
Luiz Celso Castegnaro

CRECI 7ª Região/PE
Presidente
Francisco Monteiro da Silva Filho

CRECI 8ª Região/DF
Presidente
Geraldo Francisco do Nascimento

CRECI 9ª Região/BA
Presidente
Samuel Arthur Prado

CRECI 11ª Região/SC
Presidente
Fernando Amorim Willrich

CRECI 12ª Região/PA-AP
Presidente
Marlene Felippe Assunção

CRECI 13ª Região/ES
Presidente
Aurélio Cápua Dallapícula
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CRECI 14ª Região/MS
Presidente
Eli Rodrigues

CRECI 15ª Região/CE
Presidente
Tibério Vitoriano B. de Magalhães

CRECI 16ª Região/SE
Presidente
André Cardoso Costa

CRECI 17ª Região/RN
Presidente
Roberto Carlos Correia Péres

CRECI 18ª Região/AM-RR
Presidente
Paulo Celestino de Carvalho M. Junior

CRECI 20ª Região/MA
Presidente
Ismael de Vasconcelos Veras

CRECI 21ª Região/PB
Presidente
Ubirajara Marques de A. Lima Júnior

CRECI 22ª Região/AL
Presidente
Sérgio Cabral do Nascimento

CRECI 23ª Região/PI
Presidente
Pedro Henrique de A. Nogueira Lima

CRECI 24ª Região/RO
Presidente
Júlio Cesar Pinto

CRECI 25ª Região/TO
Presidente
Nilcinéia Norberto

CRECI 26ª Região/AC
Presidente
Márcio Silva dos Santos (Ausente)
DEZEMBRO DE 2021
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CRECI 1ª Região/RJ
Marcelo Silveira de Moura
João Eduardo Leal Correa

CRECI 2ª Região/SP
Roberto Nicastro Capuano
José Augusto Viana Neto

CRECI 3ª Região/RS
Márcio Ferreira Bins Ely
Luigi Antônio Gerace

CRECI 4ª Região/MG
Newton Marques Barbosa Junior
Fernando Luis Viana

CRECI 5ª Região/GO
Oscar Hugo Monteiro Guimarães
Eduardo Coelho Seixo de Britto

CRECI 6ª Região/PR
João Teodoro da Silva
Luiz Celso Castegnaro

CRECI 7ª Região/PE
Marcelo Bezerra Wanderley
Alexandre Barbosa Maciel

CRECI 8ª Região/DF
Geraldo Francisco do Nascimento
Diego Henrique Gama

CRECI 9ª Região/BA
Nilson Ribeiro de Araujo
Samuel Arthur Prado

CRECI 11ª Região/SC
Clesio Alano de Carvalho
Fernando Amorim Willrich

CRECI 12ª Região/PA-AP
Jaci Monteiro Colares
Marlene Felippe Assunção

CRECI 13ª Região/ES
Daniel Fernandes Alves
Aurélio Cápua Dallapícula
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CRECI 14ª Região/MS
Roberto da Cunha
Claudemir Neves

CRECI 15ª Região/CE
Márcia Maria Vieira de Sá
Carlos Rodrigo Mota da Costa

CRECI 16ª Região/SE
Monica da Silva Andrade
André Cardoso Costa

CRECI 17ª Região/RN
Roberto Carlos Correia Péres
Renato Alexandre Maciel G. Netto

CRECI 18ª Região/AM-RR
Julio Cesar Feitosa
Paulo Celestino de Carvalho M. Junior

CRECI 20ª Região/MA
Elídio Costa F. Torres da Silva
Rafael Batista de Medeiros Souza

CRECI 21ª Região/PB
Fabiano Barros Cabral
Rômulo Soares de Lima

CRECI 22ª Região/AL
Vilmar Pinto da Silva
Ione Marques Malta

CRECI 23ª Região/PI
Pedro Henrique de A. Nogueira Lima
Aluísio Parentes Sampaio Neto

CRECI 24ª Região/RO
Júlio Cesar Pinto
Valdelene Maria Aguida de Melo

CRECI 25ª Região/TO
Palmiro Viana Araujo Filho
Valdeci Yase Monteiro

CRECI 26ª Região/AC
Manoel Claudenir de Araujo Lima
Francisco Hígino da Rocha Maia
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Por: Assessoria de imprensa CRECI-PA/AP
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CRECI-PA/AP

Destaque do ano foi a eleição e posse dos
novos conselheiros e dirigentes regionais

Conselheiros eleitos aprovaram por unanimidade os novos dirigentes do CRECI da 12ª Região

NOVOS CONSELHEIROS
O ano de 2021 foi marcado pela eleição e posse dos novos conselheiros e dirigentes regionais para o biênio
2022/2024. Foram empossados os 27 conselheiros titulares e os 27 suplentes, que são os seguintes:
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CONSELHEIROS EFETIVOS:

CONSELHEIROS SUPLENTES:

MARLENE FELIPPE ASSUNÇÃO, ANTÔNIO MARIA SANTOS
SOUSA, CARLOS MAGNO DOS SANTOS, CARLOS MORAES
DE ALBUQUERQUE FILHO, CLÉLIO DOMINGOS SIDÔNIO
MIRANDA, DANIEL LACERDA FARIAS, ELIANA PUREZA
MACHADO, ELIETE DE SOUZA COLARES, ERCÍDIO CARNEIRO
COELHO, EULÁLIA CALDAS LOPES, INDALÉCIO FAUSTINO
NEVES DE ALMEIDA, JACI MONTEIRO COLARES, JACILENE DE
NAZARÉ FERNANDES RODRIGUES, JOSÉ ALFREDO DA SILVA
SANTANA, JOSÉ RODRIGUES GONÇALVES, JOSÉ ROBERTO
NUNES LOPES, MANASSÉS ARTHUR MELO DE MORAIS,
MÁRCIO LEÃO COLARES, MARIA LUISA MENDES CARNEIRO,
NILZA SILVA DUARTE DA COSTA, OLAINO COELHO DA MOTA,
ORLANDO BRAGA DOS SANTOS PERES, PAULO GERSON
DA SILVA COSTA, RAIMUNDO CARLOS DA SILVA RIBEIRO,
RAIMUNDO MAGNO LOPES, REGINALDO DE MATOS CÂMARA
e ROGÉRIO LIMA COLARES.

ALESSANDRO CHAVES WARISS, ANA CLAUDIA DO AMARAL
E SILVA, ANTÔNIO JOSÉ DA FONSECA SANTOS, CARLOS
FREDERICO PINTO RIBEIRO, DOMINGOS SÁVIO PEREIRA
MENEZES, ELIEZER NAZARÉ DOS SANTOS SILVA, EVALDO
DIAS LIMA FILHO, HAEMEL CARLOTINO GOMES, HÉLIO PIRES
RODRIGUES, JOAQUIM MENDES BEZERRA FILHO, JONATAN
PEREIRA DE OLIVEIRA, JOSÉ WASHINGTON BEZERRA DE
MARIA, LAURIETE DA PAZ PINTO DA CUNHA, LUIZ CARLOS
ARAÚJO RELVAS, MANOEL DE OLIVEIRA COLARES FILHO,
MARCELO DO CARMO SILVA, MARCOS ANDRÉ LUSTOSA
MARTINS, MARIA ALTAMIRA MORAES DA ROCHA, MARTA
IRENE DE ALMEIDA, MAURÍLIA MARIANO GRIPP, MOISÉS DA
SILVA MOINHOS, NELCI MONTEIRO COLARES, RODINILSON
DOS SANTOS NOGUEIRA, SAMARITANA LACERDA FERREIRA,
TERESINHA GERMANO DE BRITO, WALTER ROCHA LEAL
JUNIOR e WILLIAN DELON CAMPOS DE CASTRO.
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Em ato seguinte, os
conselheiros empossados elegeram os
seguintes integrantes
da diretoria e os representantes junto ao
Conselho Federal para
o mesmo triênio, contando com os seguintes integrantes:
Conselheiros eleitos aprovaram por unanimidade os novos dirigentes do CRECI da 12ª Região

NOVOS DIRIGENTES
Presidente: MARLENE FELIPPE ASSUNÇÃO
1a Vice-Presidente: MARIA LUISA MENDES CARNEIRO
2° Vice-Presidente: CLÉLIO DOMINGOS SIDONIO MIRANDA
Diretor 1° Secretário: CARLOS MAGNO DOS SANTOS
Diretora 2a Secretária: ELIANA PUREZA MACHADO
Diretor Tesoureiro: MANASSES ARTHUR MELO DE MORAIS
Diretor 2° Tesoureiro: OLAINO COELHO DA MOTA
Conselheiros Federais Efetivos: JACI MONTEIRO COLARES e MARLENE FELIPPE ASSUNÇÃO
Conselheiros Federais Suplentes: CARLOS MAGNO DOS SANTOS e MARIA LUISA MENDES CARNEIRO
Conselheiros Fiscais Efetivos: JACILENE DE NAZARE FERNANDES RODRIGUES, JOSÉ ROBERTO NUNES LOPES, PAULO GERSON DA SILVA COSTA.
Conselheiros Fiscais Suplentes: NILZA SILVA DUARTE DA COSTA, JOSE RODRIGUES GONÇALVES e MARCIO LEÃO COLARES.
Diretor Adjunto de Fiscalização: INDALECIO FAUSTINO NEVES DE ALMEIDA
Diretor Adjunto de Eventos: DANIEL LACERDA FARIAS

MEDALHA DO MÉRITO EM OURO
A COMISSÃO DO MÉRITO, criada segundo disposições contidas na Resolução-COFECI nº 126/81, de
08 de maio de 1981;
CONSIDERANDO os relevantes serviços prestados à Classe dos Corretores de Imóveis como
Conselheiro Regional, Presidente do CRECI 12ª Região-PA, como Conselheiro Federal e membro do
Conselho Fiscal do COFECI;
CONSIDERANDO o merecimento reconhecido pelo E. Plenário do COFECI pela sua condição de
Corretor de Imóveis no Estado do Pará, onde foi
pioneiro na estruturação do CRECI, obtendo conquistas materiais e o reconhecimento da sociedade para a categoria dos Corretores de Imóveis
CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS
do Brasil, RESOLVE: Art. 1º - Conceder, por deciCOFECI
Diploma do Mérito Ouro
são unanime, a MEDALHA DO MÉRITO em OURO e
O Chanceler da Comissão do Mérito criada pela Resolução Cofeci nº
respectivo DIPLOMA ao ilustre Corretor de Imóveis
126/81, proclama que o Senhor
JACI MONTEIRO COLARES, que passará a ter seu
Jaci Monteiro Colares
honrado nome, “ad perpetua rei memoriam”, refoi agraciado com a Medalha do Mérito do Corretor de Imóveis,
gistrado no LIVRO DO MÉRITO.
em Ouro, e tem seu ilustre e honrado nome registrado no Livro do
Mérito, passando a ser nominado “Colibri de Ouro”.
Art. 2º - Este ATO entra em vigor nesta data.
Belém-PA, 02 de dezembro de 2021
Belém do Pará (PA), 02 de dezembro de 2021.
João Teodoro da Silva
Chanceler

José Augusto Viana Neto

JOÃO TEODORO DA SILVA
Chanceler

Aires Ribeiro de Matos

Valdeci Yase Monteiro

Manoel da Silveira Maia
Sérgio Waldemar Freire Sobral

Vilmar Pinto da Silva
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Por: Assessoria de imprensa CRECI-MS
Fotos: CRECI-MS

Operação conjunta entre CRECI-MS, PROCON-MS
e DECON-MS interdita empresas de consórcios
Empresas de consórcio que cometiam irregularidades que afetavam a
área de negociações imobiliárias foram alvos de operação conjunta do
CRECI-MS, PROCON-MS e DECON-MS,
em Campo Grande e do CRECI-MS e
PROCON-Dourados, em Dourados.
Em Campo Grande, foram 18 pessoas autuadas pelo CRECI-MS por propaganda enganosa e que podem caracterizar exercício ilegal da profissão
de corretores de imóveis. O PROCONMS interditou quatro empresas por
falta de documentos necessários para
operar no ramo de consórcio.
Em Dourados, foram dois casos de
exercício ilegal da profissão, sendo
realizada orientação para correção
dos anúncios.
A operação teve origem a partir do
trabalho investigativo do departamento de fiscalização do CRECI-MS que levou denúncias aos demais órgãos sobre irregularidades cometidas por empresas
de consórcio.
Vendedores de consórcios se utilizam de propaganda enganosa e que podem caracterizar exercício ilegal da profissão
de corretores de imóveis. Na prática, eles utilizam imagens de imóveis à venda na internet e fazem anúncios oferecendo
parcelas acessíveis, sem burocracia e sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito “SPC e Serasa”. Os consumidores
acreditam que estão comprando o imóvel do anúncio, mas só depois vão saber que compraram um consórcio e que terão
que esperar o sorteio ou dar um lance
para retirar uma carta de crédito.
A Diretoria do CRECI-MS parabenizou os fiscais do Conselho, grupos de
apoio, o coordenador de fiscalização,
Carlos Eduardo Scarcelli e o Diretor de
Fiscalização, Roberto da Cunha, pelo
trabalho de excelência desenvolvido
para proteção da sociedade, atuando
no combate ao exercício ilegal da profissão e na interdição de empresas que
lesam o consumidor.
O trabalho investigativo do departamento de fiscalização começou em
fevereiro deste ano e o CRECI-MS levou
as denúncias aos demais órgãos sobre
irregularidades cometidas por empresas de consórcio em Campo Grande.
O Conselho Regional de Corretores
de Imóveis agora traça novas diretrizes para atingir melhores resultados,
e manter a fiscalização eficaz em cima
de novas empresas.
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CRECI-DF

Por: Gleidison Jesus
Fotos: CRECI-DF

Atuação do CRECI/DF
Gestão 2019/2021
O fim da Gestão 2019/2021 aproxima-se e, a atual
Diretoria do CRECI 8ª Região orgulha-se do trabalho desenvolvido neste triênio. A partir de uma perspectiva inovadora, em que o Corretor de Imóveis passou a ser protagonista dos projetos desenvolvidos pela Instituição, foi
possível investir em ações realmente relevantes para os
profissionais do mercado imobiliário. Nesta ótica, vale ressaltar a campanha maciça que a autarquia promoveu junto aos condomínios, no sentido de alertar quanto ao exercício ilegal da profissão exercida em suas dependências,
que subtraem oportunidades de atuação dos Corretores
de Imóveis e ainda pior, por vezes expõe a riscos a sociedade e seus patrimônios.
Com esse mesmo entendimento, com escopo de garantir transparência aos Corretores de Imóveis quanto à
aplicabilidade de seus recursos, a Autarquia submeteu sua
Estrutura de Governança à Controladoria Geral da União
(CGU), tal medida insere o CRECI no rol das entidades do
Governo Federal que atuam de forma efetiva no combate
às fraudes e práticas anticorrupção, se empenhando para
elevar os padrões de gestão, ética e conduta, bem como
em estratégias e ações para disseminação da cultura de
integridade pública. Ainda neste caminho, o CRECI/DF
desenvolveu o “Selo de Integridade”, oferecido às empresas do mercado imobiliário que se comprometem com as
boas práticas. Para obtenção deste, a empresa se submete
ao crivo do comitê de avaliação, composto pelo SEBRAE
Nacional, CGU, Caixa Econômica Federal, SECOVI, ADEMI,
ANOREG, Instituto Ethos e outros.
Ainda nesta gestão, o CRECI-DF implementou o atendimento de todos os serviços de forma on-line. Entendendo
como bem precioso a gestão de tempo do Corretor de
Imóveis, a Autarquia se posicionou com sua plataforma
promovendo facilidade das atividade dos Corretores, além
de garantir eficiência e celeridade também à sociedade.

Também engajado nas causas sociais, que compreende
ser uma responsabilidade de todos, o CRECI 8ª Região firmou um termo de cooperação com a Secretaria Nacional
de Políticas para as Mulheres (SNPM), órgão do Ministério
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH),
qual tem como objetivo combater todas as formas de preconceito, discriminação e violência contra às mulheres.
Um dos grandes desafios para a próxima gestão é atender o anseio antigo da categoria: um portal gratuito para
anúncios de imóveis. A plataforma já existe. Lá, o Corretor
de Imóveis pode anunciar gratuitamente e, o grande diferencial entre os demais portais de imóveis é que todos os
anúncios são auferidos pela autarquia, o que confere credibilidade e segurança ao cliente, vez que os anunciantes
são Corretores de Imóveis. Além de permitir uma gestão de
relacionamento com o cliente, o portal foi criado de forma a integrar todos participantes do processo: Corretores,
Empresas e Conselho.
Para solidificação deste projeto, desenvolvido pelo
CRECI/SP, o Conselho do Distrito Federal investe esforços
para angariar recursos externos e promover a divulgação
do portal de anúncios, gratuito e exclusivo para Corretores,
qual julga que em breve será a plataforma de ofertas de
imóveis mais segura e visitada pela sociedade.
DEZEMBRO DE 2021

33

PELOSCRECIS
CRECIS
PELOS

PELOS CRECIS
CRECI-PB

Por: Assessoria de imprensa CRECI-PB
Foto: Lukas Santiago

Creci-PB e Sebrae

mapearão dificuldades e oferecerão soluções para imobiliárias
Empresas imobiliárias de toda a Paraíba receberão em breve um questionário formulado pelo Sebrae-JP e CreciPB, onde poderão expor suas necessidades para um melhor rendimento de suas atividades. Isto será possível, graças ao estreitamento da relação institucional entre os dois órgãos, que será materializado em Termo de Cooperação
Técnica.
Foi o que restou definido durante recente visita recebida pelo presidente Rômulo Soares, dos gerentes Franco
Cordeiro (Sebrae agência JP), Elinaldo Macêdo (Área de inovação e competitividade empresarial) e do analista
Alexandro Teixeira. O encontro contou com a participação do superintendente Gustavo Beltrão.

Subsídio de 70%
“Ouviremos os empreendedores imobiliários para sabermos o que eles estão precisando e em cima disso proporemos soluções para os problemas, por meio de bem planejadas ações constantes no portfólio do Sebrae, a exemplo de capacitações, eventos e consultorias onde nesses casos, o órgão subsidia 70% para consultoria de inovação
e gestão”, afirmou Franco.
Ele acrescentou que a ideia deve ser colocada em prática nos próximos 15 dias, para que seja dada sequência ao
planejamento já no início de 2022.
Por sua vez, Rômulo Soares destacou a importância da iniciativa, imediatamente incorporada pelo Conselho, que
para além de suas missões institucionais de fiscalização e registro, busca de forma incessante contribuir para o cada
vez melhor funcionamento do mercado imobiliário, protagonizado pelos profissionais corretores de imóveis, sejam
pessoas física ou jurídica.

Ação conjunta
fortalecerá mercado
imobiliário paraibano
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CRECI-PE

Por: Sibele Fonseca
Fotos: CRECI-PE

Presidente e Conselheiros
Federais são diplomados para
gestão 2022-2024
Na último dia 20 de outubro, durante sessão plenária de diplomação e posse para a
gestão 2022/2024, realizada pelo Cofeci, na cidade de Foz do Iguaçu (PR), o presidente
Francisco Monteiro e os Conselheiros Federais Marcelo Wanderley e Alexandre Barbosa
Maciel foram diplomados.
Na ocasião, também foi eleita toda a diretoria do COFECI para gestão que se inicia a
partir de 1º de janeiro de 2022.

CRECI-PE realiza visita técnica ao CRECI-SP
Os profissionais atuantes no mercado
imobiliário estão, cada vez mais, se valendo da tecnologia como a grande aliada da
categoria. Um grande exemplo é o Portal
Imobiliário do CRECI, que, a cada dia, se
consolida como uma grande vitrine para os
anúncios de imóveis, com a vantagem de
ser exclusivo para a publicidade realizada
apenas por corretores.
Por esta razão, uma equipe técnica do
CRECI-PE visitou o CRECISP, na primeira
quinzena do mês de outubro, com o objetivo de conhecer em detalhes o funcionamento do Portal, como também o aplicativo utilizado por esta regional que estreitou
o contato dos inscritos e de toda a sociedade com o Conselho, oferecendo inúme-

ras facilidades em um só local.
O vice-presidente do Conselho, Marcelo
Bezerra Wanderley, visitou a sede de São
Paulo, acompanhado do 2º secretário,
Sandro Alves; do diretor de Fiscalização e
Mídias Sociais, Harry Black; e do diretor do
Secovi-PE, Elísio Júnior, para assistir a uma
apresentação sobre essas ferramentas.
O grupo foi recebido pelo presidente
do CRECISP, José Augusto Viana Neto, e
pelos funcionários do Departamento de
Tecnologia da Informação do Conselho,
que forneceram informações sobre como
anunciar os imóveis, além de todas as facilidades oferecidas pelo aplicativo, como o
acesso ao CIRP digital e o atendimento por
videoconferência.

I Encontro dos Coordenadores de Fiscalização do
Nordeste é realizado em Pernambuco
Nos dias 30/09 e 1º/10, o CRECI-PE
teve a honra de receber o I Encontro
dos Coordenadores de Fiscalização do
Nordeste.

A abertura do evento contou com um
vídeo do Presidente do COFECI, João
Teodoro, parabenizando a iniciativa e desejando sucesso.
O Encontro teve a efetiva participação de representantes dos CRECIs de
Sergipe, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte
e Alagoas. Além disso, contou com a presença dos representantes do CRECI-PR,
CRECI-MG, CRECI-RJ, do Diretor Nacional de
Fiscalização, Claudemir Neves, e do jurídico do COFECI, Dr. Manoel Dias.
Foram dois dias de muito aprendizado,
momento de trocas de experiências que,
ao final, foi possível extrair um planejamento estratégico e alinhar, em comum
acordo com os participantes, as ações futuras dos setores de fiscalização.
Marcelo Oliveira e o Presidente do
CRECI-PE, Francisco Monteiro, finalizaram:
“Agradecemos a todos que participaram

de forma direta ou indireta para realização deste evento. Plantamos uma semente, uma semente de boa qualidade para o
Sistema Cofeci/Creci!”.
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Por: Mirelle Costa
Fotos: Nyna Sany

BALANÇO DA

GESTÃO 2019-2021
2021 foi um ano de muito aprendizado. Em três anos de
gestão, centenas de corretores de imóveis foram capacitados gratuitamente. Para dar mais celeridade ao trabalho
de combate ao exercício ilegal da profissão, foi firmado um
convênio com o Ministério Público. Hoje as denúncias de
contravenção são encaminhadas diretamente ao MP que,
por sua vez, distribui às promotorias de justiça criminais,
como as que atuam junto aos juizados especiais e em defesa do consumidor.
Um estúdio foi construído na sede do conselho para disseminar informações relevantes sobre o mercado imobiliário e viabilizar a produção de conteúdo de qualidade e
exclusivo para a categoria.
Em outubro de 2020, o programa Creci Itinerante foi criado para oferecer vários serviços para a sociedade e à categoria, por meio de uma van equipada para realizar atendimentos em qualquer lugar. Em um ano, mais de cinco
mil quilômetros foram percorridos e cinquenta cidades
visitadas.
Um concurso público foi aberto para aumentar o número de agentes de fiscalização do conselho. Novos veículos
foram adquiridos para intensificar o trabalho do setor de
fiscalização e combater cada vez mais o exercício ilegal da
profissão.
No aniversário da profissão de corretor de imóveis, dezenas de outdoors foram fixados na capital cearense e em
municípios do interior do estado para valorizar os profissionais do mercado imobiliário. “Vale lembrar que muitas
ações foram realizadas no meio de uma pandemia. Fizemos

Três carros modelo Gol vão compor a frota utilizada nas ações realizadas
pelo Conselho. As novas aquisições vão proporcionar melhores condições ao
departamento de fiscalização para realizar as suas funções, garantindo ainda mais
segurança à sociedade. Os veículos serão distribuídos entre Fortaleza e as regiões
norte e sul do Ceará.

tudo com muita empatia e respeito ao corretor de imóveis.
Cuidamos da higienização dos setores para receber os profissionais com segurança e virtualizamos os atendimentos
na medida do possível”, explica o presidente do Creci Ceará,
Tibério Benevides.
Para 2022, a meta é aumentar o número de palestras,
workshops e treinamentos, intensificar o Programa Creci
Itinerante, investir cada vez mais no setor de fiscalização
e tornar o atendimento ao corretor de imóveis cada vez
mais acessível. “Trabalhamos todos os dias para o corretor
de imóveis ser cada vez melhor representado e para a sociedade realizar as transações imobiliárias com a confiança
que merece ter. Somos corretores de imóveis escolhidos
por você como diretores e conselheiros do Creci para trabalhar de forma voluntária e organizar o mercado, então é
importante que você conheça o nosso trabalho e participe conosco desta gestão que se inicia a partir do ano que
vem”, convida o presidente Tibério Benevides.

Convênio firmado com o Ministério Público. da esq. pra direita Alexandre Gomes, assessor jurídico do Creci Ceará; Plácido Rios, ex-Procurador-Geral de Justiça;
o presidente do Creci Ceará, Tibério Benevides e o assessor jurídico, Tibério Moura
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CRECI/RO EM AÇÃO
Dia do Corretor
de Imóveis

Após um ano de distanciamento social, foi com clima de muita descontração e alegria que os corretores de imóveis de Porto Velho comemoraram o seu
dia, 27 de agosto, em um jantar dançante
no Resenha’s Gastrobar.
Com a presença de mais de 100 pessoas, o evento teve comida à vontade,
refrigerante, barril de chopp, sorteio de
vários brindes, inclusive bolsas de estudos do CEPS e CESMAD, show ao vivo,
muita dança e diversão. “Depois de um
ano difícil para muitos, finalmente conseguimos confraternizarmos para come-

morar essa data tão especial. O corretor
de imóveis é peça fundamental na sociedade, auxiliando as pessoas a realizarem sonhos, empresas prosperarem e o
país a se desenvolver. Por isso, não podíamos deixar de homenageá-los nesses 59 anos de profissão. Agradecemos
a todos que ajudaram a tornar esse momento possível”, afirma o Presidente do
CRECI/RO, Júlio César Pinto.
E no dia 28 de agosto, a comemoração em homenagem ao dia do corretor
de imóveis foi no município de Vilhena!

Fiscalização Ativa

veis que atuam de forma regular e nos
apoiam no combate aos infratores. Essas
medidas resultam em uma maior credibilidade aos bons profissionais e, ainda,
trazem mais segurança para a sociedade”, afirma o Presidente do CRECI/RO,
Júlio César Pinto.
Ainda, como parte do desdobramento do trabalho que a fiscalização realiza
combatendo a prática ilegal da profissão, o CRECI/RO protocolou cerca de 250
processos junto ao Ministério Público,
durante o segundo semestre de 2021
(até a primeira quinzena de novembro).
Segundo o Presidente do CRECI/RO,
Júlio César Pinto, o objetivo é inibir as
fraudes e denunciar os profissionais
ilegais que atuam no Estado. “A nossa
ideia é fortalecer a defesa da sociedade
na proteção de algo tão valioso para as

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

Com o intuito de reforçar as atividades de fiscalização do Conselho, o
CRECI/RO recebeu, entre os dias 13 e 17
de setembro, agentes do Grupo Especial
de Agentes de Fiscalização Federal do
Cofeci (GEAF), representados pelos fiscais Adilson Dias da Costa, do CRECI de
Paraná, e André Luiz Carvalho, do CRECI
de Mato Grosso.
Na oportunidade os fiscais percorreram diversos pontos da capital e os
municípios de Ariquemes, Machadinho,
Buritis, Monte Negro e Jaru, resultando em um total de 1.365 documentos
lavrados.
“O GEAF vem reforçar o trabalho que já
é desenvolvido pelos agentes do CRECI/
RO. Agradecemos aos corretores de imó-

Capacitação Profissional
O CRECI/RO realizou, entre os dias 27 e 30 de setembro, o
curso em PRÁTICA CONTRATUAL, ministrada pelo professor de
Cultura Imobiliária e vice-presidente do CRECI BAHIA, Nilson
Araújo, e o curso em ADMINISTRAÇÃO EM LOCAÇÕES URBANAS,
ministrada pelo presidente do CRECI Espírto Santo e advogado,
Aurélio Dallapícula.
Essa programação voltada à qualificação e capacitação da
categoria, é uma preocupação constante da atual gestão do
CRECI/RO. Oferecido de forma totalmente gratuita, os cursos
agregaram aos participantes, conhecimentos aplicáveis ao dia-a-dia, conforme explica a Diretora Secretária Valdelene e participante do evento “foi de grande relevância a oportunidade
dada pelo Conselho para adquirirmos mais conhecimentos e
nos qualificarmos diante de um mercado de trabalho exigente
e cada vez mais competitivo”.
Ao final, foram entregues os certificados aos participantes
que compareceram todos os dias. O CRECI/RO também entregou um certificado de agradecimento aos ministrantes dos
cursos Aurélio Dallapícula e Nilson Araújo, e à diretora do

Portal CEPS PVH Giovana Torres, por ceder o local para a realização do evento.
O presidente do CRECI/RO, Júlio César Pinto, ficou imensamente satisfeito com o resultado “foi uma semana de imersão
ao conhecimento, em que ambos os cursos, ministrados por
profissionais renomados e experientes, foram fundamentais a
uma melhor compreensão da nossa atuação no mercado que
está cada vez mais dinâmico e requer constantes atualizações.
Foi gratificante ver a participação dos profissionais, que estão
buscando capacitações para aprimorar o seu trabalho, elevando o nível do mercado imobiliário de Rondônia”, concluiu.
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Em Foz do Iguaçu,
Creci-RN participa
de capacitação do
Sistema Cofeci-Creci
No período de 20 a 22 de outubro, o Sistema
Cofeci-Creci promoveu uma série de eventos de
capacitação para os membros da diretoria dos
Conselhos de Corretores de Imóveis do Brasil. A programação aconteceu em Foz do Iguaçu e foi marcada pela Sessão Plenária Especial de Diplomação que
oficializou os eleitos para a gestão 2022 a 2024.
Para o presidente do Creci, Roberto Peres, a iniciativa resultou na aproximação e intercâmbio dos que
fazem parte do sistema Cofeci-Creci: “É sempre importante buscar conhecimento e modelos que unam

e tragam melhorias para a gestão. O Cofeci é a prova
de que é possível reunir os Crecis do país para lutar
por melhorias para os corretores de imóveis”.
Além do presidente, o Creci-RN também foi representado pelo diretor secretário, Moisés Marinho, o
diretor tesoureiro, Dimas Fernandes, o conselheiro
federal e presidente do Secovi-RN, Renato Gomes e a
assessora de Comunicação, Larissa Carvalho.

Creci-RN capacita membros sobre questões
jurídicas do Conselho
Membros de Comissões processantes, conselheiros, agentes fiscais, delegados regionais
e funcionários do quadro efetivo do Creci puderam adquirir novos conhecimentos das áreas
jurídica, administrativa e tributária no curso ministrado pelo advogado Manoel Pereira, durante
a primeira semana de novembro. Além da visão
especializada, os participantes puderam entender, de forma detalhada a relação do Creci com
a administração pública.

Creci-RN alerta sobre fraudes com boletos
O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do RN alerta corretores
de imóveis potiguares sobre a prática de um golpe envolvendo a emissão
de boletos para 2022. A instituição lembra que ainda não iniciou o envio
dos referidos boletos e quando o fizer, será por seus canais oficiais, o email:
financeiro@crecirn.gov.br e por meio do número: (84) 98159-1039.
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CRECI-MT

COFECI/CRECI reúne com o Conselho
de Educação para tratar sobre estágio e
regularidade das instituições de ensino

Objetivo é realizar trabalho conjunto para inibir irregularidades,
visando a qualidade do ensino
Representantes do Conselho Federal (COFECI) e
Regional de Corretores de Imóveis de Mato Grosso
(CRECI/MT) e do Conselho Estadual de Educação (CEE/
MT) reuniram-se dia 28/09 para tratar sobre o estágio
profissionalizante aos estudantes que almejam se tornar corretores de imóveis. Os principais pontos da pauta são o trabalho conjunto para viabilizar a aplicabilidade das novas regras de estágio e inibir irregularidades,
visando a qualidade do ensino.
O presidente do CEE/MT, Gelson Menegatti, abriu a
reunião e se colocou à disposição para fornecer informações das instituições de ensino para verificação
da regularidade. “Queremos educação de qualidade, e
o Conselho é criterioso com a autorização das instituições. Estaremos colaborando com o CRECI/MT para
formalizar denúncias das instituições não autorizadas
aos demais órgãos competentes. E estaremos abrindo
processo administrativo para aquelas autorizadas que
atuam de maneira irregular”, informou.
O Diretor Pedagógico do Conselho Federal de
Corretores de Imóveis, Oscar Hugo, apresentou ao CEE/
MT, irregularidades em algumas instituições de ensino
que ofertam curso em Mato Grosso. “A nova resolução
do COFECI N°1.453/2021, veda estágio e credenciamento

para alunos de instituições que não possuem polo presencial no Estado de Mato Grosso. Precisamos coibir a
atuação dessas instituições de fora do Estado, que disponibilizam ilegalmente a declaração de estágio. Outra
situação preocupante é com a emissão de diplomas
falsos”, pontuou.
Presidente do CRECI, Benedito Odário, destacou a
preocupação com a qualidade do ensino ofertado por
algumas instituições de ensino. “Infelizmente os estudantes estão concluindo o curso em escolas clandestinas. O CRECI tem o papel de fiscalizar após o registro
profissional, precisamos de rigor dos demais órgãos na
fiscalização desses cursos, para que o estudante não
seja prejudicado, pois, o Conselho só libera o registro
profissional somente dos alunos que estudaram nas
instituições autorizadas”, concluiu o presidente.
Participaram da reunião o Presid. do CRECI Benedito
Odário, Diretor pedagógico do COFECI Oscar Hugo,
Diretor pedagógico do CRECI Marcos Biancardini, Presid.
do CEE/MT Gelson Menegatti , Presid. da Câmara de
Educação Básica Adriana Tomasoni, Presid. da Câmara
de Educação Profissional e Superior Ana Maria e
Secretária executiva do CEE/MT Marli de Oliveira.
DEZEMBRO DE 2021
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Sessão Plenária de Diplomação
2022/2024

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

No final de Outubro, durante Sessão Plenária,
realizada pelo Cofeci, em Foz do Iguaçu, o
Presidente Samuel Arthur Prado, reeleito em
07 de Julho, foi diplomado, para a Gestão
2022/2024, no respectivo cargo e também, como
Conselheiro Federal. Ele participou do evento
através de um telão situado no recinto, em vídeo
conferência, sendo representado em presença,
pelo Vice-Presidente, Nilson Araújo.
O Diretor Tesoureiro, Mário Augusto Almeida,
designado como Conselheiro Federal Suplente
acompanhou o Vice-Presidente, Nilson Araújo,
na Sessão Plenária Federal. Também como
Conselheiro Federal Suplente, para a próxima gestão, foi eleito o Conselheiro João Bosco
Miranda, que não estava presente no evento.

FORÇA TAREFA DO REGISTRO DE INCORPORAÇÃO
Em Novembro, o CRECI BAHIA, representado pelos Agentes Fiscais, Luciano Vilalva e Marcos Costa,
Policiais Civis da DECON – Delegacia do Consumidor e Representantes da SEDUR – Secretaria de
Desenvolvimento Urbano de Salvador participaram de uma operação com o objetivo de coibir irregularidades, na negociação de imóveis. A força-tarefa esteve em diversos canteiros de obras, stands
de vendas e sedes de empresas, em vários bairros de Salvador e Lauro de Freitas.
De acordo com a Polícia Civil, sete incorporadoras foram apontadas pela
Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia
(Ademi-BA) como responsáveis pela negociação irregular de imóveis, em
diversos empreendimentos na capital baiana. Nas empresas, foram fiscalizadas a regularidade da obra, por meio de alvarás e licença, a possibilidade
de propaganda enganosa e outros crimes contra a economia popular. De
acordo com a SEDUR e com a DECON, esta ocorrência de ilícito penal está
prevista na Lei 4.591/64 e a liberação de imóveis para negociação sem o
RI (Registro de Incorporação) é considerada infração penal e pode gerar
responsabilização criminal.

PARCERIA SECRETARIA DE TURISMO x CRECI
A Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (SETUR), promoveu uma reunião, com todos os
Conselhos Regionais Profissionais da Bahia com o objetivo de fomentar o turismo de negócios no
Estado. O Secretário de Turismo do Estado, Maurício Bacellar, apresentou um programa de retomada do turismo no estado, com relevância para a prospecção de eventos de negócios, congressos e
seminários e o fortalecimento do turismo no interior. Os 1.100 km de costa marítima e as 13 zonas
Turísticas da Bahia foram mostradas em vídeo, destacando a infraestrutura, biossegurança sanitária,
capacitação de mão de obra e investimentos públicos e privados. Foi anunciada uma ampliação da
malha aérea doméstica, como também, de voos diretos para inúmeros locais no Brasil e exterior.
O Presidente Samuel Prado, nomeou a Diretora de Eventos, Consuêlo Leal, acompanhada da
Assessora de Comunicação, Fernanda Fernandes, para representá-lo. Em sua fala, Consuêlo reportou com propriedade, as questões relativas à nossa classe, mencionando, a satisfação em poder
contar, com a parceria da Secretaria de Turismo, para a realização de nosso Seminário Anual, no ano
de 2022, no Centro de Convenções da Bahia.

Enquanto isso, no Instagram

A NOVA SEDE DO CRECI
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Por: Assessoria de imprensa CRECI-BA
Fotos: CRECI-MG

Inscrições aumentam 50% em relação a 2020
Movimento é impulsionado pelo bom momento e
profissionalização do mercado

Ano após ano, as inscrições para o registro de novos profissionais crescem. Mas em 2021, este aumento está sendo excepcional. De janeiro a outubro de
2021, o Creci Minas recebeu 4.068 inscrições de pessoa física e 505 de pessoa jurídica, um aumento de
50% em relação ao ano passado.
Hoje, o Conselho possui 45.921 corretores de imóveis cadastrados em Minas Gerais. Todo o processo
de inscrição no Conselho passa pelo setor da secretaria, que abriga as áreas de registro e cadastro.
É lá que ficam armazenados os dados de todos os
profissionais do Estado, já que a inscrição no Creci é
obrigatória por lei. Segundo o coordenador da unidade, Júlio Tofanelli, é uma das responsabilidades
da área “dar a devida atenção e fazer cumprir às resoluções do Cofeci e acompanhar às instituições de
ensino que estão legalmente credenciadas”.
A inscrição de estagiários, pessoas físicas e jurídicas é uma das principais atribuições da área. Na
unidade são recolhidos e arquivados os documentos
dos profissionais e empresas que atuam no ramo,
cujos dados ficam disponíveis em um sistema eletrônico a fim de facilitar a consulta aos processos.
Também é função da Unidade de Registro e

Cadastro, registrar as transferências de profissionais
de outros estados que se mudam para Minas Gerais,
ou de mineiros que saem para outros estados; bem
como as inscrições secundárias e registros de exercício eventual. São processados também os pedidos de cancelamento e suspensão das inscrições. A
Secretaria ainda é responsável pela emissão de certidões solicitadas pelos corretores de imóveis.
Para se ter uma ideia desta movimentação, de
janeiro a outubro deste ano, foram solicitadas 130
reinscrições, 87 transferências para Minas Gerais,
90 pedidos de inscrições secundárias e 415 carteiras de estagiários. O coordenador Júlio acrescenta
que, mesmo durante a pandemia, a tramitação de
todos os processos se deu normalmente, seguindo
os prazos estabelecidos. “Gostaria de destacar o empenho e eficiência da equipe da Unidade de Registro
e Cadastro, que atende com presteza e dedicação todos os profissionais e futuros corretores de imóveis”,
elogia.
Outra frente de trabalho da unidade é o registro
do corretor de imóveis no Cadastro Nacional de
Avaliador de Imóveis (CNAI). O Creci Minas já realizou 12 edições do curso gratuito EAD de Avaliador
de Imoveis e inscreveu 327 profissionais só este ano.
Uma demanda expressiva que chega na Unidade
de Registro e Cadastro é de pessoas buscando informações sobre como se tornar Corretor de Imóveis.
Para entrar na profissão, é preciso fazer um curso
técnico em Transações Imobiliárias ou superior em
Gestão Imobiliária e realizar seu credenciamento
junto ao Creci-MG. Toda a relação de documentos
necessária está no site www.crecimg.gov.br.
Os serviços da Unidade de Registro e Cadastro do
Creci Minas podem ser solicitados na nossa sede administrativa ou em qualquer uma das 16 regionais
do Conselho. Você pode conferir a listagem completa
em www.crecimg.gov.br
DEZEMBRO DE 2021
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Por: Assessoria de imprensa CRECI-AL
Fotos: CRECI-AL

CRECI e ADEPOL

são parceiros contra

‘FALSOS CORRETORES’
Um dos legados da administração

do

presidente

da

Associação dos Delegados de
Polícia de Alagoas

crime de exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis.
Delegados de Polícia e policiais

(Adepol-

civis militares estão dando apoio

AL), Antîonio Carlos Lessa, está

à fiscalização, contra os conhe-

sendo um marco para a histó-

cidos 'falsos corretores', que são

ria do Conselho Regional dos

pessoas ilegais, não habilitadas e

Corretores de Imóveis de Alagoas

insistem em fazer comercializa-

(Creci-AL): a parceria inédita en-

ção de imóveis.

tre as duas instituições, para o

O

presidente

do

Creci-AL,

Edilson Brasileiro, vem alertando a população para evitar fazer contatos com os falsários,
quando for negociar imóveis.'' As
nossas operações de fiscalização
vem alcançando bons resultados
com a participação de policiais
civis e militares''.
Brasileiro acredita que a par-
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Representantes do Creci, Edilson Brasileiro
(presidente), com o delegado Antônio Carlos
Lessa, presidente da Adepol-AL

liciais abordam suspeitos,

em

plantões de vendas com estandes de empreendimento imobiliário, para evitar que os clientes
fiquem desprotegidos.
Este trabalho conjunto é resultado da credibilidade dos atuais
representantes dos corretores na
sociedade. “Esta parceria também aconselha a sociedade a
fazer negócio somente com um
profissional corretor de imóveis,
ou uma imobiliária, e exigir a

ceria também está sendo funda-

carteira do Creci. Isso garante um

mental para evitar vários golpes

negócio seguro e evita possíveis

de pessoas que não possuem a

transtornos”, concluiu o presi-

carteira do Creci. ‘‘Fiscais e po-

dente do Creci.
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Por: Jorge Maciel
Fotos: CRECI-MA

PELOS CRECIS
PALAVRA DO PRESIDENTE
O Creci-MA vive um novo tempo
Ninguém conquista vitórias ou supera obstáculos sem que haja alguns fatores primordiais
para um trabalho exitoso: a fé em Deus, a determinação e busca de resultados com regras
claras e definidas. O comprometimento com a
missão dada pelos superiores, o apoio de colegas de trabalho e amigos – e por extensão da
sociedade – e, por fim, um plano de ação que
vai dar a direção a seguir são outros elementos
importantes.
Quando assumimos a missão de restaurar a credibilidade do nosso
Conselho e colocar a instituição nos trilhos, em 2019, tarefa a nós confiada
pelo nosso presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci),
dr. João Teodoro da Silva – e diretoria em Brasília -, sabíamos das enormes
dificuldades que enfrentaríamos.
Além do estado de coisas que encontramos, principalmente pelo descrédito
que observamos, fomos surpreendidos pela Pandemia da Covid-19, um dos
maiores empecilhos. Ainda assim, com o voto de confiança que o Cofeci nos
deu, associado ao desprendimento e apoio dos nossos colaboradores [nossos
servidores], conseguimos impor uma “nova vida financeira, resgatar a confiança do mercado e dos nossos profissionais corretores e empresas, encarando
desafios, que finalmente, após três anos de trabalho, conseguimos superar.
De início, o principal deles foi sair de uma inadimplência que, acreditem,
beirava a casa dos 97%, diante da desconfiança dos corretores, empresas e
investidores. A situação grave se refletia na inércia do nosso Conselho, com
funcionários, desestimulados, estruturas físicas deploráveis, fiscalização inexistente, formando uma estrutura ineficiente e abandonada.
Aos poucos, com uma rede de apoio e com a confiança restaurada, e com
uma nova política de resgate da autoestima, conseguimos dar prosseguimento
à “uma nova era”, implantando programas de “Educação continuada”, realizando palestras, atraindo novos profissionais para nossos cursos técnicos e superiores, desenvolvendo um trabalho em que os corretores de imóveis passaram
a participar efetivamente das atividades do Creci-MA. Tudo isso adotando um
trabalho fortalecimento de setores como Educação, Cultura, Lazer e Eventos.
Nesse tempo, investimos em cursos, melhoramos as nossas estruturas, demos uma nova dinâmica à fiscalização, fortalecemos nossos departamentos.
Era necessário, com as boas respostas em outras frentes, avançar para funcionar como “A Casa do Corretor”, voltando a ser uma instituição de apoio aos
profissionais corretores de imóveis, a principal razão de o Conselho existir
como entidade de sustentação e proteção aos profissionais do setor.
Hoje, com muito orgulho, graças à todos, cada qual com sua importância, o
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 20ª Região / Maranhão, é, pode-se se dizer assim, uma instituição nova, com novos parâmetros éticos, com
direção definida a seguir. Esperamos ter cumprido e alcançado nossas metas.
A pandemia atrapalhou, mas nossos colabores, nossos corretores, os mais experientes e os novos que ingressaram na profissão (foram mais de 900 nesse
tempo), a sociedade e autoridades maranhenses vêem hoje um Conselho que
trata do seu dever de cuidar do mercado, que dá sustentação aos milhares de
profissionais, que trabalham com ética, respeito e que está pronto e preparado para seguir o caminho da melhor produção, da moralização do mercado e
de responder com muito trabalho a confiança que hoje conquistamos.
O Creci-MA está renovado, restaurado e que a sua futura Diretoria dê continuidade ao trabalho, do qual ela já participa e participou. Enfim, podemos
dizer que nosso Conselho experimenta novos tempos.
Muito obrigado a todos !
FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO
Presidente-interventor do Creci-MA, da 20ª Região

CRECI-MA
Voltamos às origens:
Somos a Casa do
Corretor de Imóveis
Depois de muito trabalho, o Creci-MA é uma entidade renovada no seu compromisso de zelar pelo
mercado e dar suporte aos corretores de imóveis de
todo o Estado do Maranhão. A nossa sede, que foi
quase que abandonada, se mantém como um prédio imponente, as delegacias no Interior voltaram
a funcionar normalmente e a transformação vista
hoje nos estimula a seguir na direção do crescimento e da melhor prestação de serviços.
O crescimento do número de novos profissionais,
com a realização de um calendário planejado de
entrega de carteiras (credenciais) mostra que a profissão se mantém atrativa – com predominância das
mulheres que ingressaram na profissão.
Realizamos neste ano e nos dois anos anteriores
diversos eventos, sempre com casa cheia. Projetos
educativos e de qualificação foram um dos focos do
presidente-interventor Francisco de Assis Cordeiro,
que contou com o auxílio da nova diretoria eleita,
do presidente eleito Ismael Veras e de todos os servidores (funcionários), que multiplicaram seus esforços para a retomada dos bons trabalhos.
No ano que chega, as perspectivas de mercado
são enormes e os desafios se mantém com meta
de novos e experientes profissionais e empresas.
Muitas delas surgidas em pleno curso da pandemia.
As projeções são otimistas e fecharemos este ano
com números positivos. O Creci-MA hoje é a somatória da dedicação de todos, com a confiança e credibilidade intactas, com a missão de ampliar seus
serviços e qualificar seu pessoal para bem servir.

Futura diretoria empossada
fala em trabalho dinâmico
para fortalecer a categoria
A nova diretoria do Conselho Regional de
Corretores de Imóveis do Maranhão, da 20ª região,
tomou posse para o triênio 22/23 e 2024, cujo mandato se inicia em janeiro do ano que vem.
O presidente eleito, Ismael Veras, destacou na
ocasião que o Conselho terá uma política dinâmica
de trabalho, voltada à favorecer e dar sustentação
à categoria, através de um trabalho produtivo e
sério, após o período de restauração do Creci-MA,
que passou tempos difíceis, mas que já recompôs.
“Vamos trabalhar com todos os segmentos sociais
e autoridades para continuar moralizando o mercado, valorizando a categoria e contribuindo com o
crescimento do Maranhão”, disse ele.
Ismael destacou o trabalho desenvolvido pelo
atual presidente-interventor, Franciso de Assis
Cordeiro, e fez um agradecimento aos corretores
de imóveis maranhenses pela confiança durante
as eleições deste ano. “Vamos devolver essa confiança com muito trabalho e empenho”, finalizou.
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Por: Maria Rawanna
Fotos: CRECI-PI

SOLIDARIEDADE

Parceria
CRECI-PI e PROCON/MPPI
O CRECI PI realizou no dia 14 de outubro a
palestra INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NA COMPRA E
VENDA IMOBILIÁRIA, que além de promover uma
ampla discurssão e conhecimento, trouxe também
o afeto. A inscrição do evento foi a doação de 1 lata
de leite em pó.
Todo leite arrecadado foi doado à Casa Frederico
Ozanan, que é, uma casa que se dedica a cuidar de
idosos na nossa capital.

Plenária Final
Ocorreu em 16 de novembro a última
plenária do ano,
responsável
por
aprovar além do
orçamento
de
2022, 30 processos
de pessoa física
e 11 de pessoa
jurídica.
Ainda em meio
às dificuldades do
mercado diante ao COVID19, foi finalizado o ano
com 232 novas inscrições PF e 57 novas nscrições
PJ, um aumento de 8,2% e 11,7% respectivamente,
contra 5,2% PF e 10,9% de aumento no ano de
2020.
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Entre os dias 3 e 6 de novembro, integrantes do Programa
Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) – órgão
do Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), juntamente
com colaboradores do Conselho Regional dos Corretores de
Imóveis (CRECI), realizaram uma ação conjunta de fiscalização
nos municípios de Parnaíba, Luís Correia, Cajueiro da Praia e
região litorânea do Estado.
As vistorias objetivaram combater a comercialização ilícita de
imóveis e o exercício ilegal da profissão de corretores de imóveis,
empresas do ramo imobiliário, construtoras, incorporadoras e
stands de vendas foram vistoriados.
Os fiscais apuraram a regularidade dos empreendimentos
imobiliários ofertados nesses municípios por meio do registro
de incorporação imobiliária; examinaram também algumas
práticas lesivas aos consumidores e realizaram o combate ao
exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis por pessoas
físicas e empresas constituídas.

INTERNACIONAL
INTERNACIONAL

INTERNACIONAL

Premiação parceria
bilateral internacional
da NAR-National
Association of
Realtors
Sistema Cofeci-Creci, com apoio das plataformas de
software iGlobal e iChancela, foi consagrado como
parceiro bilateral internacional da NAR-National
Association of Realtors, premiação internacional de
grande relevância para elevação do nome de nosso
Sistema não apenas no Brasil, mas em todo o mundo.
O Cofeci foi representado na solenidade de entrega do
prêmio por seu Vice-Presidente e também Presidente
do Creci-SP, José Augusto Viana Neto. Também
estiveram presentes os diretores Secretários Sérgio
Sobral e Vilmar Pinto, além do Conselheiro Federal
Laudimiro Cavalcante/RJ e assessores do Cofeci.

REVISTA COFECI

CONVENÇÃO
CONVENÇÃO

CONVENÇÃO

O Sistema COFECI-CRECI
e a iGlobal participam da
convenção anual da NAR
– National Association of
Realtors
O Sistema COFECI-CRECI e a iGlobal participam
como expositores em um dos maiores eventos da
Indústria Imobiliária mundial, a convenção anual
da NAR – National Association of Realtors.
A Conferência REALTORS®️ 2021 reunirá mais de
10 mil participantes de 60 países, expositores e
líderes mundiais, de 12 a 15 de novembro, em San
Diego-US.
Neste ano, teremos presença online em destaque, privilegiando quem não pôde estar pessoalmente. Teremos um estande virtual e a iGlobal é
patrocinadora do MEET THE WORLD RECEPTION.
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COMPROMISSO
COMPROMISSO

COMPROMISSO

Compromissos
com o Ministro do
Trabalho e com
o Presidente da
CAIXA reforçam
representação
institucional dos
Corretores de
Imóveis
O presidente do Sistema Cofeci
Creci, João Teodoro, esteve presente na solenidade de consolidação
do marco regulatório trabalhista
“Infralegal”. O evento foi realizado no
Palácio do Planalto e marca a assinatura de alterações nas normas trabalhistas pelo Ministério do Trabalho e
Previdência. Ao todo, 1000 decretos,
portarias e instruções normativas
trabalhistas foram organizadas em
temas e transformadas em 15 atos.
Estavam presentes o presidente da
República, Jair Bolsonaro, o ministro
do Trabalho, Onyx Lorenzoni, e o presidente da CAIXA, Pedro Guimarães.
Ambos decidem temas que são fundamentais para o nosso mercado
imobiliário. Seguimos na defesa da
nossa profissão e do bem servir à sociedade e ao setor imobiliário.
DEZEMBRO DE 2021
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REALTORSCONFERENCE
CONFERENCE&&EXPO
EXPO2021
2021
REALTORS

REALTORS CONFERENCE & EXPO 2021

Por: Sílvia Celani

Sistema COFECI-CRECI e a iGLOBAL estarão
presentes no Meet the World Reception da NAR
Entidades representam o mercado imobiliário
brasileiro em um dos maiores eventos da
Indústria Imobiliária em todo o mundo em
estande presencial e virtual!
Entre os dias 12 e 15 de novembro, em San Diego (Califórnia, Estados Unidos)
aconteceu um dos maiores e mais importantes eventos globais do mercado
imobiliário, o “Realtors Conference Expo 2021”. O Brasil foi representado pelo
Sistema Cofeci-Creci e a iGlobal, o maior integrador de portais nacionais e internacionais e uma ponte de conectividade digital dos corretores imobiliários
brasileiros ao mercado internacional. Além de patrocinar o “Meet the World
Reception”, em 12 de novembro, 19h45 (BRT), a iGlobal promove a participação do presidente do Sistema Cofeci-Creci,
João Teodoro, numa transmissão on-line e inédita, juntamente com a participação presencial do presidente do Creci-SP,
Augusto Viana, que representou o Sistema Cofeci-Creci na convenção.

A Conferência REALTORS® & Expo foi
uma grande oportunidade para ampliar a aprendizagem global e fazer
novos contatos imobiliários com 1.300
profissionais internacionais imobiliários de mais de 60 países, em uma
rede de relacionamento composta por
mais de 20 mil US REALTORS® (como
são denominados os corretores de
imóveis norte-americanos).
A participação brasileira foi muito
esperada em função da importância econômica do país, que tem mais
de 200 milhões de habitantes e atrai
cada vez mais investimento internacional. A organização da categoria
dos corretores de imóveis, através do
Sistema COFECI-CRECI com mais de
400 mil corretores imobiliários associados também chama atenção, sendo
um dos maiores mercados imobiliários do mundo.
Por mais de 10 anos o Sistema
COFECI-CRECI tem aproximado o
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mercado imobiliário brasileiro do
internacional, por meio de parceria
com a NAR - National Association of
Realtors, participando dos principais
eventos mundiais. Segundo Silvana
Cardoso, diretora Master Regional da
RE/MAX Grupo Latina, a conectividade
com a iGlobal e os treinamentos da
NAR têm sido importantes para alcan-

çar o objetivo de focar as imobiliárias
no mercado internacional. “Sabemos
que esta união é muito importante
para a carreira de cada corretor de
imóveis. Temos incentivado todas as
nossas equipes a utilizar a plataforma
iGlobal e participar das formações da
NAR”, afirma.

PALESTRA
PALESTRA

PALESTRA

REVISTA COFECI

Projeto de Conscientização

do Meio Ambiente para Crianças
em Condomínios
A Força Condominial para preservar o
planeta e a nova geração!
Para garantir uma melhor qualidade de vida para
as gerações presentes e as futuras, que são as
crianças, teremos que priorizar o uso dos recursos
renováveis e sustentáveis de forma racional e assim
causar menor agressão possível ao meio ambiente,
conservando e defendendo o planeta e as futuras
gerações. A Coordenadora de Assuntos Condominiais
do COFECI, Rose Marie da Hora, elaborou um projeto para implantação em condomínios, onde o foco
principal são as crianças, o que nos faz correr contra
o tempo, pois considera que é preciso iniciar esse
trabalho de conscientização e educação para ajudar
nosso planeta dentro das comunidades. As crianças
serão os grandes lutadores para um mundo melhor
e neles está o destino futuro da nossa sociedade.
Preservar o meio ambiente através de cada condomínio, é algo imprescindível, devido a demanda de
lixo descartado de cada unidade, e ainda considerando os lixos sólidos, que vem de reformas, internas
e externas. Fazer um trabalho educativo e direcionado as crianças, abre-se um leque de possibilidades

de preservação e valorização ao meio ambiente e a
própria comunidade.
Os condomínios verticais, horizontais, sejam residenciais, comerciais, mistos e ou hoteleiros, são os
que mais detém, os maiores recursos para alavancar
meios para a sustentabilidade, usando: economia de
energia, água, coleta seletiva, reaproveitamento do
lixo, contando com parcerias de empresas que trabalham com coleta, reciclagem e ONGS voltadas a
reaproveitar, como também cooperativas.
É nesse projeto que alavancaremos interesse e
infiltraremos a educação, para desde já despertar,
além da necessidade urgente da mudança ambiental, o amor das crianças pelo planeta e preservar
o futuro de cada uma. Para isso contaremos com o
apoio dos pais e do Gestor Condominial, o Síndico.
O COFECI abraça essa luta, dando apoio institucional
ao projeto, extensivo aos corretores de imóveis, as
empresas imobiliárias e as gestoras de administração de condomínios. Condomínio Sustentável, imóvel valorizado!

O Sistema COFECI-CRECI, oferece apoio institucional ao Síndico, disponibilizando o seu auditório 2 vezes
ao mês, para palestras pertinentes as atividades desse gestor, para conhecimentos, atualização e reciclagem
de suas atividades, em Condomínios Edilícios e seus artigos prescritos pelo Código Civil, organizado pela
Coordenadoria de Assuntos Condominiais desta instituição Federal.

DEZEMBRO DE 2021
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SÍMBOLO NACIONAIS
SÍMBOLOS
NACIONAIS

SÍMBOLO NACIONAIS

USO DOS SÍMBOLOS NACIONAIS
“Nas duas primeiras cruzadas, indivíduos de regiões
diferentes, que tinham costumes e línguas próprias, se
confundiam nos acampamentos e campos de batalha. Com
a finalidade de evitar a desordem anterior, durante a terceira cruzada, o Rei da França, Filipe II, e o da Inglaterra,
Henrique II, decidiram que cada grupo se faria representar
por cores próprias, facilitando o reconhecimento imediato de
cada língua e a comunicação entre os componentes”. (Tostes, 1983:17). Assim se criaram os chamados brasões.

por qualquer cidadão. Pois bem! A Bandeira, o Hino,
o Selo e as Armas Nacionais são os símbolos oficiais
identificadores do Brasil. Todos são estabelecidos e
definidos pela Lei n° 5.700, de 1º de setembro de 1971.
O uso do Brasão não é proibido pela Lei. Porém, no
Brasil de hoje, pode ser perigoso. Um amigo meu foi
assaltado e morto só porque o bandido descobriu que
ele exercia autoridade. Era juiz. Seus documentos continham o Brasão.

Heráldica é o nome que se dá a um conjunto de sinais, insígnias e ornamentos que compõem determinado escudo identificador de um ente público (reino,
país, estado, cidade) ou de uma família ou clã. O escudo, originalmente, era uma arma de defesa ou de proteção do corpo dos guerreiros medievais que, presa a
um dos braços, os protegia dos ataques inimigos, enquanto o outro (braço) ficava livre para contra-atacar.
Geralmente, os escudos continham um desenho, chamado brasão, que representava o lado defendido pelo
guerreiro.

A Lei dispõe apenas sobre a obrigatoriedade e forma de uso dos símbolos nacionais, por repartições e
organismos públicos dos três níveis de poder, sem
discorrer sobre qualquer tipo de proibição. Assim, em
tese, qualquer cidadão brasileiro pode utilizar o Brasão, ou outro símbolo da República, desde que não em
proveito particular. Utilizá-lo para se fazer passar por
alguém com autoridade pública, ou ligado a órgão ao
qual não pertença, pode configurar crime de falsidade
ideológica (art. 299, CPC). O melhor é não usar!

Os escudos de proteção, modernamente, ainda são
utilizados pelas forças militares de vários países, inclusive o Brasil (Polícia Militar). Hoje em dia, escudo e
brasão se confundem. Os brasões mais comuns, comumente chamados de escudo, são os identificadores de
times de futebol. Os escudos, ao serem criados, devem
obedecer às chamadas leis da heráldica. Nada mais
que um conjunto de seis regras informais, determinadas pela harmonia entre os elementos componentes
do desenho, pela sintaxe visual e, principalmente, pela
simplicidade.

No caso da logomarca do Sistema Cofeci-Creci
(Colibri, sem o Brasão da República), não há proibição
de uso. Pelo contrário, Corretores de Imóveis e Imobiliárias podem utilizá-la como forma de valorização
de seus trabalhos e imagem. Todavia, a logomarca é
registrada em nome do Cofeci e deve ser usada com
o devido respeito à instituição e à sociedade. Por isso,
é imperativo que, ao usá-la, seja precedida de expressão: “PROFISSIONAL ou EMPRESA REGISTRADO
(A) NO”. Divulgar o registro no Sistema Cofeci-Creci
é direito de toda pessoa física ou jurídica nele inscrita.

Alguns colegas querem saber se é legal o uso do
Brasão das Armas Nacionais (Brasão da República)
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João Teodoro da Silva
Presidente – Sistema Cofeci-Creci

Estamos prontos para o futuro do
MERCADO IMOBILIÁRIO!
Estamos sempre de olho no futuro. O mercado imobiliário muda a todo tempo e o principal valor de olhar
para as tendências do mercado é garantir que estaremos preparados!
Esse é também um dos pilares do Homer: entregar
aos corretores as principais ferramentas e acesso às informações necessárias para fortalecer o relacionamento com clientes e fechar mais negócios.
O futuro do mercado imobiliário depende do trabalho que desenvolvemos agora. Os últimos dois anos
nos ensinaram muito sobre o valor da tecnologia atrelada ao trabalho do corretor de imóveis e, apesar do
isolamento social, vimos o segmento crescer.
Isso é resultado de ações casadas que envolvem fatores relevantes como: Construção de bons relacionamentos com clientes, mesmo que à distância; Investimento
em experiência do cliente; Profissionalismo na hora de
apresentar os imóveis e a si e; O uso de ferramentas de
tecnologia como aliado na hora da venda.
É importante falarmos sobre a tecnologia como facilitador porque muitos corretores ainda se sentem
inseguros e, com isso, ficam desatualizados, podendo
até perder oportunidades de negócio. Afirmamos com
segurança que o Corretor de Imóveis do futuro é aquele
que pratica o learnability, que significa, a capacidade
de aprender cada vez mais.
Essa qualidade é importante para todos, mas em especial, para o corretor de imóveis que deseja se manter
atualizado e está atento às novidades e aos novos hábitos de consumo do cliente.

Nesse sentido, o Homer pode ajudar! Diariamente
desenvolvemos conteúdo de capacitação como cursos,
eventos ao vivo com especialistas e materiais digitais,
para contribuir com o desenvolvimento profissional do
corretor.
Também olhamos atentamente para as necessidades
dos corretores na hora de fechar negócios e mapeamos
os pontos de conflito para criar soluções de tecnologia
assertivas, que ajudam o dia a dia do corretor.
Por exemplo, ao olharmos o número de buscas por
imóveis e negócios iniciados, havia uma oportunidade
de facilitar o processo de financiamento. Assim, criamos o “Crédito Imobiliário”. A solução é 100% digital
e segura. Com ela, é possível consultar os principais
bancos em um só lugar e a aprovação de crédito pode
acontecer em até 24 horas na Caixa Econômica Federal e
banco Itaú. O Homer presta assessoria gratuita em todo
o processo com especialistas em crédito imobiliário.
Os mais de 60 mil corretores cadastrados no Homer
têm acesso a essa e outras soluções digitais que facilitam o seu trabalho. São profissionais que querem otimizar o próprio tempo e investir no que não dá para
substituir: a construção de relacionamento humanizado entre clientes e corretores.
Estamos prontos para o futuro do mercado imobiliário porque o nosso movimento começa no agora.
Sabemos que a transformação digital acelerou a ascensão do mercado imobiliário e ela continua. Lembre-se,
futuro é agora!

