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B A L A N Ç O   D A   S E M A N A

Caixa reduz juros para a casa
própria e adia novas prestações
A Caixa Econômica Federal anunciou 

mais uma redução na taxa de juros para 
crédito imobiliário concedido a pesso-
as físicas, nas linhas de financiamento 
com recursos do Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo. O índice passa 
a ser de 6,25% para os novos contratos, 
mais TR. Todas as contratações de crédi-
to imobiliário a partir do dia 19 de outu-
bro serão totalmente on line, por meio do 
aplicativo da Caixa.

Para quem já tem financiamentos em 
andamento e está com dificuldade para 
pagar as prestações, o banco anunciou 

Sou corretora de imóveis há mais de 20 
anos, e também advogada. É com mui-
to orgulho que descrevo a enorme satis-
fação que tenho com minha profissão. 
Como advogada, atuo no ramo do Direi-
to Imobiliário. Sou adepta e incentivo os 
colegas a uma busca constante por aper-
feiçoamento profissional. O profissional 
que não se recicla nem se atualiza está fa-
dado ao insucesso.

Diante das dificuldades, não há melhor 
saída do que sermos criativos e inovar-
mos. Digo isso em causa própria. Mesmo  
com a pandemia, não teve um dia sequer 
que não trabalhei. Ou melhor, trabalhei 
em dobro. Não foi a Advocacia que me 
manteve de pé. Foi a corretagem imobi-
liária que fez a grande diferença nesses 
dias de incertezas.

Tenho atuado como delegada do Cre-
ci-RJ. Deixo aqui registrado a dedicação 
dos Regionais e também do Cofeci e seus 
gestores em sempre apoiar os corretores 
de imóveis com cursos, especializações 
e atividades que expandem os horizon-
tes e abrem novas oportunidades de tra-
balho. A tão sonhada fórmula do sucesso 
passa pela busca incessante da melhoria 
profissional. 

Maria Claudia Fartes
Creci-RJ 26.777

A corretora fala

Fórmula do sucesso passa
pela busca de melhorias

O Creci-PR aposta há sete anos na cam-
panha Outubro Rosa, para apoiar o com-
bate ao câncer de mama e unir o mercado 
imobiliário em torno da causa. Todas as 
sextas-feiras, todo o setor é convidado a 
vestir a camiseta da campanha e a enviar 
fotos para o Regional postar em suas re-

Corretores de Imóveis aderem ao Outubro Rosa no Paraná

O presidente do Creci-SE, Sérgio Sobral, vi-
sitou o governador Belivaldo Chagas (PSD) 
para tratar da segurança jurídica das proprie-
dades no Litoral Sul do estado. Decisão judi-
cial proibiu construções e paralisou as obras 
em andamento. Sobral quer reverter a situ-
ação e assegurar o direito dos proprietários.

Creci-SE negocia segurança
jurídica para o Litoral Sul

Para estimular o debate em torno da igual-
dade de todos e dos direitos da população 
LGBTI+ no mercado imobiliário, o Creci-PB 
instituiu a Comissão da Diversidade Sexual e 
de Gênero. O novo grupo atuará em ações e 
campanhas educativas para combater a into-
lerância, o preconceito e a discriminação.

Creci-PB institui Comissão
da Diversidade Sexual 

um novo benefício. Além da suspen-
são dos pagamentos por até seis meses, 
anunciado no início da pandemia, os mu-
tuários poderão pedir redução das parce-
las por um período pré-determinado.
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des sociais. O presidente do Cofeci, João 
Teodoro da Silva, e o presidente do Creci-
-PR, Luiz Castegnaro, estão entre os adep-
tos da iniciativa. O Cofeci direcionou toda 
a sua publicidade institucional do mês 
de setembro em favor da prevenção ao 
câncer de mama.

A campanha é coordenada pela diretora de assuntos da mulher corretora de imóveis, Izabel Maestrelli


