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Projeto prevê isenção de IPI
para veículos de corretores

Voltou à pauta do Congresso Nacional 
um tema pelo qual o Sistema Cofeci-Creci 
vem atuando há anos: a isenção de IPI na 
aquisição de veículos por corretores de 
imóveis. Na semana passada, o deputado 
federal Gilberto Nascimento (PSC-SP) pro-
tocolou Projeto de Lei de sua autoria na Câ-
mara dos Deputados. Assim como nós, ele 
considera o carro uma das mais importantes 
ferramentas de um profissional imobiliário. 
A depender do modelo, o abono poderá re-

Neste ano, conhecemos uma vivência 
diferente de tudo que já havíamos expe-
rimentado. Em meio a uma avalanche de 
informações e sentimentos despontaram 
novas tecnologias, ferramentas virtuais 
e a popularização das lives, o que gerou 
em pouco tempo uma infinidade de trei-
namentos, capacitação e conteúdo.

Foi a coisa mais linda que vi nos últi-
mos meses. A solidariedade entre pesso-
as, dividindo conhecimento gratuitamen-
te. Quem aproveitou essa avalanche de 
conteúdo está melhor e mais capacitado. 
Ainda fomos surpreendidos por bancos 
anunciando taxas de juros nunca vistas. 
Nossas oportunidades de trabalho cres-
ceram, na contramão da pandemia.

As moradias tiveram de ser readequa-
das. E foi assim que uma busca imen-
sa por imóveis se iniciou. Agora, temos 
chances de experimentar o maior boom 
imobiliário do Brasil. Nunca se falou tan-
to em qualidade de vida como neste mo-
mento. Pessoas estão migrando para 
cidades menores. A pandemia nos faz re-
fletir sobre a real importância da vida e, 
principalmente, sobre como se relacionar 
mais e melhor 
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A corretora fala

Nunca se falou tanto em
ter mais qualidade de vida

A Caixa lançou nesta semana o app Ha-
bitação, com a opção de contratação de cré-
dito imobiliário via Internet. Com o novo 
recurso, o cliente só irá ao banco na hora de 
assinar o contrato. Todas as etapas trami-
tarão online, do recebimento da proposta à 
concessão do financiamento.

App oferta crédito online

Os Crecis de Pernambuco e Bahia firma-
ram uma parceria que reforça a integração 
do Sistema Cofeci-Creci. A convite do pre-
sidente do Creci-PE, Francisco Monteiro, 
o presidente do Creci-BA, Samuel Prado, 
cedeu equipe administrativa para com-
partilhar processos de gestão.

Na agenda, em Recife, ações para aper-
feiçoar metodologias já existentes e desen-
volver novas práticas para a gestão de um 
Creci. “Uma instituição bem gerenciada 
aproveita melhor os recursos e as oportu-
nidades”, disse o presidente do Creci-PE. 
Para o líder do Creci-BA, a parceria apri-
mora os serviços ofertados aos corretores 
de imóveis.

Parceria entre os Crecis de PE
e BA reforça integração

É com imenso pesar que o Sistema Co-
feci-Creci informa sobre o falecimento da 
corretora de imóveis Tarcisa Monteiro, do 
Creci-TO, esposa do diretor-tesoureiro do 
Cofeci, Valdeci Yase Monteiro. Externamos 
nossa tristeza e as mais sinceras condolên-
cias aos familiares e amigos.

Sistema Cofeci-Creci e o 
Creci-TO em luto pelo Covid

duzir em até 25% o preço do veículo.
Para ter direito ao benefício, o corretor de 

imóveis deverá estar em dia com sua ins-
crição profissional junto ao Creci. “Temos 
tentado de maneira incansável conquistar 
esse benefício. Atuaremos em parceria com 
a Frente Parlamentar Mista de Apoio ao 
Mercado Imobiliário para que, desta vez, 
a medida seja implementada”, informa o 
presidente do Sistema Cofeci-Creci, João 
Teodoro da Silva.
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