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B A L A N Ç O   D A   S E M A N A

Com a ampla adesão e acesso do profissional de imóveis 
à Internet, notebooks, smartphones, aplicativos, etc, no 
dia a dia, o mercado imobiliário se adaptou bem à nova 
realidade imposta pela pandemia.

Por meio de medidas preventivas, intensificamos o uso 
dos recursos de inovação e tecnologia à disposição e, 
mesmo durante o período de maior crise, mantivemo-nos 
firmes no propósito de auxiliar na realização do grande 
sonho de nossos clientes: a compra da casa própria.

Com adaptação e tecnologia teremos um futuro cada vez melhor.

Corretores de Imóveis:

uma nova realidade,

27 de Agosto – Dia Nacional do Corretor de Imóveis.
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Casa Verde e Amarela substitui
programa Minha Casa, Minha Vida

Na semana do Corretor de Imóveis, o 
governo federal lançou o programa Casa 
Verde e Amarela, em substituição ao Minha 
Casa, Minha Vida. Além de propiciar mo-
radia para as populações de baixa renda, 
como fazia o MCMV, irá contemplar regu-
larização fundiária e a retomada de obras 
de infraestrutura que estavam paralisadas.

Para comemorar os 58 anos de regularização da 
profissão e celebrar a Data Nacional do Corretor de 
Imóveis, em 27 de agosto, o Cofeci intensificou a 
tradicional campanha de valorização da categoria. 
Campanha destacando os atributos do corretor vem 
sendo veiculada nas emissoras CNN, Globonews 
e Record e nas revistas Veja e Isto É. Reportagens 
e entrevistas em todo o Brasil destacaram a 
relevante atuação do corretor no setor imobiliário. 
Institucionalmente, o Cofeci atuou junto à Caixa 
Econômica e aos setores do governo para o 
surgimento de medidas que estimulem o segmento.

Em função da pandemia, o Enbraci 2020 
foi adiado para setembro de 2021. A nova 
data será divulgada assim que possível, em 
função da percepção de condições sanitá-
rias que permitam a organização de eventos 
presenciais.

Enbraci é adiado para 2021
João Teodoro da Silva, Augusto Viana e 

Sérgio Sobral debateram com dirigentes da 
Caixa questões relevantes para o setor imobi-
liário. O encontro on line aconteceu no dia 26 
e pôde ser acompanhado pelos corretores de 
imóveis através do YouTube.

Cofeci debate com a Caixa

Mesmo em tempos inusitados, é pos-
sível ser mãe de três adolescentes, ad-
ministradora do lar e uma corretora de 
imóveis de sucesso. Sou carioca, vivo em 
Curitiba. Depois de me aposentar, me vi 
obrigada a aumentar a renda. Assumi 
uma franquia da RE/MAX Business e me 
apaixonei pela nova profissão: corretora 
de imóveis.

Desde 2017 venho me dedicando e 
sendo reconhecida pela franquia com 
prêmios e incentivos. Neste ano, já regis-
tramos onze vendas e quatro imóveis re-
servados  -- volume de negócios que me 
permitiu alcançar mais um prêmio na 
empresa. Com vistas ao mercado imo-
biliário global, participei de três cursos 
promovidos pelo Cofeci: as certificações 
internacionais CIPS, ABR e SRS.

Após a pandemia, o corretor de imó-
veis teve de se adaptar, pautado por cui-
dados com a saúde e por recursos tec-
nológicos, que visam aprendizagem 
contínua e serviços de excelência. A me-
ta é dar o nosso melhor para os clientes 
realizarem seus sonhos em tempos difí-
ceis. E eu, profissional, mãe e dona de ca-
sa também sigo sonhando e realizando..

Marta Bernardo da Silva
CRECI-PR 30698

A corretora fala

Corretora, mãe e dona
de casa, sigo sonhando

Outro diferencial é a regionalização, com 
imóveis em condições mais vantajosas onde 
o nível de renda é mais baixo. No Norte e 
Nordeste, os juros serão menores. “É uma 
medida positiva, que estimula o segmento 
e incrementa as oportunidades para o setor 
imobiliário”, avalia o presidente do Sistema 
Cofeci-Creci, João Teodoro.

Valorização profissional celebra o Dia do Corretor
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