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Cofeci prorroga para agosto
pagamento da anuidade 2020

A Diretoria do Cofeci decidiu adiar a data 
para quitação da Anuidade 2020. O prazo 
será dia 25 de agosto. Não incidirá juros 
nem correção monetária sobre o valor ini-
cial. A Resolução com o novo prazo foi pu-
blicada em 22/06.

“Estamos fazendo o possível, dentro dos 
limites legais, para apoiar a categoria. A deci-
são de adiar foi unânime, em reunião virtual, 
já que não há amparo legal para reduzir ou 
isentar o valor da anuidade para profissio-
nais e imobiliárias”, explica o presidente do 
Sistema Cofeci-Creci, João Teodoro. Os Cre-
cis já foram orientados sobre o adiamento.

Tenho trabalhado muito mais do que 
antes durante a pandemia. Corretores têm 
notado que eu estou postando fotos, em 
meu Instagram, com escrituras, contratos 
fechados e chaves entregues. Isso tem me 
tornado mais conhecido.

Tenho vendido mais, pois muitos corre-
tores assustados com a situação deixaram 
de atender. Tem clientes sem atendimen-
to. Tenho me posicionado nas mídias so-
ciais, promovendo meu nome e informan-
do que estou atendendo. Estou mostrando 
que posso me reinventar.

Um exemplo disso é um imóvel de alto 
padrão que vendi para uma cliente da Ca-
rolina do Norte, no Estados Unidos. A 
cliente indicou um procurador para nego-
ciar comigo. Para fechar negócio, ele que-
ria ver o apartamento. A proprietária e sua 
filha são do grupo de risco da pandemia, e 
não queriam receber ninguém.

Foi então que eu me vesti inteiro com 
uma roupa plástica, comprei toucas de ca-
belo para colocar nos pés, máscara, álco-
ol gel. As moradoras isolaram- se em um 
canto da casa para que eu pudesse filmá-
-las e mandar a imagem para a cliente. 
Deu certo, a venda foi feita..

Jordão Silva️
CRECI-ES 4758F

O corretor fala

Redes Sociais ajudam a
conquistar novos clientes

Em reunião virtual, Diretoria do Cofeci decide adiar 
para 25 de agosto pagamento da anuidade 2020
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O Creci-RN criou um sistema de Dri-
ve-Thru para entregar as carteiras de 
regularidade profissional. Os profissio-
nais receberam também máscaras de 
proteção e um guia de orientações para 
evitar o contágio. Todos foram convi-

dados a doar alimentos não perecíveis, 
numa ação solidária em apoio aos corre-
tores que estiverem precisando de ajuda. 
As tendas foram montadas em frente ao 
Regional. Já foram arrecadados quase 
300 kg de donativos.

Creci-RN utiliza drive-thru para entrega de carteiras

Assim como outros Regionais, os Crecis 
de SE e MS iniciaram a capacitação por meio 
de lives. Como gerir seu negócio em tempos 
de pandemia, Na Velocidade das Mudanças, 
Redes Sociais são temas abordados. O acesso 
é gratuito pelos canais digitais dos Crecis.

SE e MS iniciam ações on line
Na segunda, 29/06, vai acontecer um even-

to virtual gratuito, o Encontro Crecis Brasil, 
para corretores de imóveis. Serão três pales-
trantes: João Teodoro da Silva, Bruno Lessa 
e Fabrício Medeiros. Inscrições no link:  
https://bit.ly/encontrocreci

Evento Crecis Brasil será na 2ª

A equipe do Creci-RN usou criatividade para mobilizar os corretores: instituíram um drive-thru para a entrega
de carteiras e sugeriram aos profissionais a doação de alimentos não perecíveis para ações solidárias


