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Agenda Legislativa reforça a
representação no Congresso

O Sistema Cofeci-Creci realizou o pré-
-lançamento virtual da Agenda Legislativa 
dos Corretores de Imóveis, edição 2020. O 
evento apresentou a publicação para os lí-
deres do setor e para os parlamentares que 
apoiam os pleitos da categoria no Congresso 
Nacional. Entre eles, o presidente da Frente 
Parlamentar Mista em Defesa do Mercado 
Imobiliário, deputado Laércio Oliveira (PP-
-SE), e o senador Izalci Lucas (PSDB-DF).

“A Agenda Legislativa tem sido uma im-
portante ferramenta na defesa dos interes-
ses dos corretores de imóveis e na represen-
tação da categoria”, explica o presidente do 
Cofeci, João Teodoro. A obra compila todos 
os projetos em tramitação na Câmara e no 

Na pandemia, muitos colegas ficaram 
estagnados ou paralisados com o choque 
imediato do lockdown. Eu já vinha fazen-
do mentoria, junto com alguns colegas. 
Procurei adaptar meu conhecimento à 
necessidade. Passei a fazer lives, para es-
clarecer dúvidas, falar num novo modelo 
de negócios, tão tecnológico, levar infor-
mações importantes ao mercado. Até com 
colegas da Flórida fiz live, sobre como es-
tava sendo trabalhar nos EUA.

Ao trazer conteúdo para os meus co-
legas, aprendi muito. A cada troca de 
ideias eu ficava maior, em conhecimento 
e conteúdo. Com esse conhecimento, pu-
de também atender de forma diferencia-
da os clientes. Fiz parcerias com colegas. 
Fiz apresentações de imóveis de forma 
virtual – coisas que antes eram difíceis 
de convencer o cliente a aceitar. Agora, 
usar a tecnologia ficou bem mais fácil.

Muitos colegas estão se preparando pa-
ra o momento da volta. Estarão mais pre-
parados para atender pessoalmente, neste 
novo cenário que se desenha, após tanto 
atendimento à distância. Os corretores pa-
ra quem fiz mentoria estão prontos para 
parcerias. Juntos aprendemos mais.

Sérgio Junger, Realtor®️
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O corretor fala

Agora, usar tecnologia
ficou bem mais fácil

Senado, que são de interesse do setor. In-
dica se a categoria é a favor ou contra cada 
proposição e explica o impacto que cada 
medida trará à sociedade. Até o final de 
junho a publicação será formalmente lan-
çada e estará disponível gratuitamente no 
site do Cofeci.

Deputado Laércio Oliveira (PP-SE), presidente da Frente 
Parlamentar, em reunião virtual com o Cofeci
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Líder imobiliário deixa 
importante legado

Referência para o mercado 
imobiliário em todo o Brasil, 
Hermógenes Paulino do Bomfim 
faleceu no dia 06 de junho, na 
Paraíba. Sua inscrição no Creci-
PB era 001 (pessoa física), e 002 
(pessoa jurídica). Seu legado 
valoriza a profissão e inspira os 
corretores de imóveis.

O Creci-BA está dando suporte emocional 
à categoria, ao longo da semana. As lives no 
Instagram abordaram os temas Inteligência 
Emocional na Crise, Autoconhecimento e 
Desenvolvimento Pessoal, Respirar Melhor 
e Incrementar Qualidade de Vida e Equilí-
brio Emocional em Tempos de Crise.

Creci-BA realiza Semana 
de Terapia Emocional Análise do presidente do Cofeci, João Teo-

doro, foi difundida pela Imprensa. Segundo 
ele, a demanda imobiliária foi reprimida, 
mas continua latente. Após a pandemia, o 
setor voltará a crescer. Leia artigo em https://
www.metropoles.com/ponto-de-vista/
saiba-como-sera-o-mercado-imobiliario-do-
-brasil-no-pos-pandemia.

Imprensa repercute opinião 


