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Cofeci realiza Plenária virtual

A semana marcou uma acontecimento 
histórico para a inovação no Sistema Cofeci-
-Creci. A Diretoria do Cofeci reuniu as prin-
cipais lideranças de todos os Regionais para 
realizar a primeira Plenária virtual da en-
tidade. Desdobramento da pandemia e do 
distanciamento social, as reuniões on line 
têm sido o principal canal de contato e de to-
mada de decisões em diferentes instâncias.

“Essa foi a primeira Sessão Plenária vir-

Primeira Sessão Plenária virtual do Sistema Cofeci-Creci, com lideranças de todos os Regionais

Em comemoração aos 58 anos de regu-
lamentação legal da profissão, neste 27 de 
agosto, o Creci-PR celebrou parceria com o 
Sebrae para difundir conhecimentos para os 
profissionais imobiliários. Com o apoio do 
Cofeci, lançou o curso on-line de capacita-
ção profissional para corretores de imóveis 
e estagiários do setor imobiliário. Batizado 
de Jornada Valorizar e Capacitar, o proje-
to tem foco na utilização das redes sociais 
e na gestão financeira. Tem carga horária 
de 16 horas, com certificado emitido pelo 
Sebrae.  Equipes das imobiliárias também 
podem participar, com o Creci jurídico da 
empresa. Saiba mais no link  https://www.
sympla.com.br/jornada-valorizar-e-capaci-
tar---creci-pr-cofeci-pr-e-sebrae-pr__934920

Creci-PR organiza Jornada
Valorizar e Capacitar

O Sistema Cofeci-Creci está apoiando a 
segunda edição do Encontro Crecis Brasil. 
Desta vez, os palestrantes serão Wagner 
Bonato, falando sobre “10 Anos de Co-
missão em Um Ano – Como Isso é Possí-
vel?”, e Marcus Araújo, com a conferên-
cia “100 Anos de Mercado Imobiliário”.  
A realização e o patrocínio da iniciativa 
são da Homer, uma plataforma digital 
que estimula e propicia parcerias entre 
profissionais imobiliários.Aberto a todos 
os corretores, e com inscrição gratuita, 
o evento vai acontecer dia 19 de agosto, 
quarta-feira que vem, entre 14h e 15h30. 
A abertura e o encerramento oficial da 
programação serão feitos pelo presidente 
do Cofeci, João Teodoro.

2º Encontro Crecis Brasil
vai acontecer no dia 19

Sou corretora de imóveis em Aracaju-
-SE e fundadora do Movimento Corretor 
Faixa Preta, que leva conhecimento para 
os corretores. Criei esse movimento du-
rante o período da pandemia. E por que? 
Porque acredito profundamente que o 
corretor de imóveis que estiver prepara-
do conseguirá alcançar resultados, inde-
pendente de crise.

Nesses últimos meses consegui ven-
der, sim. Claro que para os clientes que 
já estavam organizados para concluir a 
aquisição, e  que foram trabalhados an-
tes. Tenho como foco construir na men-
te do cliente que considero ideal uma 
percepção de autoridade, de segurança 
e de confiança no corretor de imóveis. 
Tenho atuado assim. Por isso, estou co-
lhendo o que plantei anteriormente. Pre-
paro meus clientes. Aqueles que já estão 
prontos para a compra me escolhem.

Mas como fazer isso? Atraindo o clien-
te ideal, relacionando-se com ele. Entre-
go o meu melhor, gerando um conteúdo 
de valor, que o ajude na jornada de com-
pra. É fundamental lembrar que, em to-
das as circunstâncias, a gente colhe o que 
a gente planta.

Yasmin Andrade,
Creci-SE 4268

A corretora fala

A gente colhe o 
que a gente planta

tual em 58 anos da regulamentação profis-
sional da categoria”, informa o presidente 
do Cofeci, João Teodoro.  O principal tema 
do encontro foi a apreciação de questões 
legais, exigidas do Cofeci por entidades de 
controle externo. “Mesmo em tempos de 
desafios, como os atuais, temos de manter 
as normas de compliance e integridade que 
fazem o diferencial do Cofeci”, comple-
mentou Teodoro.
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