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Presidentes discutem estratégias
Foto: Divulgação

Mesmo com as medidas de isolamento 
social, o Sistema Cofeci-Creci segue traba-
lhando. Todos os presidentes de Regionais 
se reuniram nesta semana, num encontro 
virtual, na quarta-feira, dia 14 de abril. “Es-
tamos compartilhando informações sobre a 
situação em cada um dos Estados. Os diri-
gentes dos Crecis estão atentos às condições 
locais do setor imobiliário”, explica o presi-
dente do Cofeci, João Teodoro da Silva.

O tema central da reunião foi encontrar 
alternativas e definir estratégias para ala-
vancar as empresas e profissionais imo-
biliários, reduzindo os efeitos dramáticos 
provocados pela crise mundial do Corona-
vírus. “Temos por hábito informar a todos 
quando os avanços já nos trazem resulta-
dos. Em breve teremos temas importantes a 
compartilhar com nossa categoria”, declara 
o presidente João Teodoro.

 O presidente do Cofeci, João Teodoro da Silva, durante reunião virtual com os dirigentes dos Regionais, nesta semana

Os Crecis estão produzindo lives para 
compartilhar informações e orientações com 
os corretores de imóveis. Contingência im-
posta pelo isolamento social, os eventos 
virtuais são acessíveis de qualquer lugar do 
mundo. Acompanhe a programação pelos 
sites dos Crecis.

Lives orientam os corretores

Resolução Cofeci 1434/2020 possibilita aos 
corretores de imóveis parcelar em condições 
muito especiais as anuidades atrasadas. Essa 
medida visa apoiar a categoria neste momen-
to de dificuldades. Procure o seu Regional 
para mais informações.

Débitos podem ser parcelados
A partir desta semana, a cada sexta-feira 

estaremos enviando para os corretores de 
imóveis um balanço semanal de nossas ati-
vidades, por meio deste informativo. Nesta 
primeira edição, registramos o que nosso 
Sistema Cofeci-Creci realizou, em iniciativas 
voltadas a apoiar os corretores de imóveis 
e as empresas imobiliárias, neste momen-
to de tantos desafios. Saibam que mesmo 
diante das dificuldades momentâneas, às 
quais todos estamos submetidos, segui-
mos ainda mais empenhados em encontrar 
alternativas que apoiem os profissionais 
imobiliários. Lembrem-se que juntos somos 
mais fortes. Saúde para todos nós.

Cofeci fará balanço semanal

O trabalho do Sistema Cofeci-Creci 
tem sido diuturnamente de grande im-
portâcia e relevância para todos nós cor-
retores de imóveis. Agora mesmo, dian-
te dessa terrível pandemia, acho que 
sua atuação foi de vital importância pa-
ra nossa classe. Destaco prelimininar-
mente a inclusão dos corretores de imó-
veis  no benefício de R$600,00, destaco 
ainda a importantíssima  exclusão do 
Art. 10 do PL 1179 que prorrogava os 
aluguéis para outubro deste ano. O que 
traria profundas e negativas consequên-
cias ao mercado e a todos nós corretores 
de imóveis. Finalmente, mas não me-
nos importante, a prorrogação do paga-
mento e eventual parcelamento de nos-
sa anuidade. 

Gostaria ainda de lembrar aos colegas 
que não existem classes fortes sem or-
ganismos representativos fortes. Uma 
coisa está intrísecamente ligada a outra.  
Assim, também,  jamais teremos orga-
nismos representativos fortes  sem nosso 
decisivo apoio. Vamos apoiar os nossos 
dirigentes cujos trabalhos vêm compro-
vadamente nos trazendo conquistas his-
tóricas de enorme importância. Fraterno 
abraço a todos.
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O corretor fala

Seção traz depoimentos de 
profissionais imobiliários


