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Celebração dos 50 anos trará
oportunidades de negócios

Caminho
sem volta

Só há uma alternativa àqueles que
desejam ascender profissionalmente no
mercado imobiliário: o aprimoramento
técnico constante e o aperfeiçoamento
profissional continuado. Isso é irreversível. Consciente dessa condição, o Sistema Cofeci-Creci vem investindo cada
vez mais na geração de oportunidades
para que o corretor de imóveis brasileiro possa ser o melhor profissional imobiliário em nosso país e ainda se destacar nas searas internacionais.
Por isso, estamos oferecendo à categoria alternativas como a realização
do I Simcori – Simpósio de Corretores
de Imóveis, em Curitiba, no dia 04 de
maio, e a celebração dos 50 anos da regulamentação da nossa profissão, esta
em dois eventos simultâneos, em agosto, em Brasília: o 4º Enbraci (Encontro
Brasileiro de Corretores de Imóveis)
e o Cimi (Congresso Internacional do
Mercado Imobiliário). Façam parte
desse movimento, pois cada vez mais
o corretor de imóveis tem que ter conhecimento e informações para compartilhar, seja com os clientes ou até
mesmo com a concorrência.
Haverá um diferencial no evento
de Brasília: a vinda de comitivas de
países como Estados Unidos, México, Portugal, Espanha, Panamá, além
de nações do Caribe e da África, em
busca de parceiros para negócios conjuntos no mercado imobiliário mundial. Não fique de fora. Compareça
aos eventos e torne-se uma exemplo
de excelência e êxito em sua trajetória
profissional. Um abraço e sucesso.
João Teodoro da Silva
Presidente do Sistema Cofeci-Creci
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João Teodoro (centro) e a diretoria do Cofeci assistem a apresentação da programação de eventos
para a celebração dos 50 anos da regulamentação profissional, na reunião de presidentes dos Crecis

As comitivas internacionais confirmadas para a celebração dos 50 anos da
regulamentação da profissão de corretor de imóveis vêm ao Brasil em busca
de parceiros para novos negócios. Estados Unidos, México, Panamá, Espanha,
Portugal e representantes de nações da
África, Caribe e América Central deverão protagonizar rodadas de negócios,
organizadas pelo Sistema Cofeci-Creci,
em Brasília, em agosto. “Essas lideranças
vêm à procura de parceiros para ações
em conjunto, tanto no Brasil quanto em
seus países de origem. O corretor de
imóveis tem que participar do evento
para não perder esse tipo de oportunidade”, explica o presidente do Sistema
Cofeci-Creci, João Teodoro da Silva, que
é conhecido internacionalmente como o
embaixador imobiliário brasileiro.
A realização do 4º Enbraci (Encontro

Brasileiro de Corretores de Imóveis) e do
I Cimi (Congresso Internacional do Mercado Imobiliário), de 27 a 30 de agosto,
na Capital do país, são os pontos altos
das comemorações deste ano histórico.
Reunião realizada em janeiro, em Brasília, com os presidentes dos Crecis de
todo o Brasil, definiu que a data deverá
ser celebrada durante todo 2012, em todos os Estados, e em eventos variados.
As festividades se darão em todas as
oportunidades, como entrega de carteiras, seminários e congressos, lançamentos de livros etc. “Estaremos apresentando o selo dos 50 anos em todos
os momentos em que a credibilidade
do corretor e sua importância estiverem
em foco. Faremos um conjunto de ações
para valorizar a categoria e enfatizar a
relevância dos profissionais e do mercado imobiliário”, diz Teodoro.
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Sistema Cofeci-Creci e
Coopami promovem o
I SIMCORI, em Curitiba
Prioridade para o Sistema CofeciCreci, o aprimoramento profissional
dos corretores de imóveis vai ganhar
um novo foro, desta vez direcionado
aos corretores de imóveis do Paraná.
Em parceria com a Coopami (Cooperativa de Agentes do Mercado
Imobiliário), será realizado um novo
evento de capacitação: o I SIMCORI
- Simpósio de Corretores de Imóveis,
no dia 04 de maio, no Expo Unimed
Curitiba, na capital paranaense.
A primeira edição tem como objetivo
aprimorar a especialização dos profissionais do segmento. A programação
será composta por palestras e oficinas.
Haverá atividades simultâneas, com
um leque de temas relevantes para o
mercado imobiliário. Os participantes
poderão customizar a própria programação, optando por áreas de seu
interesse. O I SIMCORI contará também com uma feira de negócios, onde
empresas relacionadas ao mercado
imobiliário poderão apresentar suas
marcas, serviços e produtos.
Junior Pucci, presidente do Creci-PR,
relata que o I SIMCORI é uma oportunidade para os corretores de imóveis
se atualizarem. “É fundamental que os
profissionais estejam sempre bem informados e preparados para enfrentar
todos os tipos de desafios”.
O presidente da Comissão Organizadora do evento, Wenceslau Vitulskis Filho, afirma que “a constante
evolução é necessária na profissão para
enfrentar o crescimento do mercado,
bem como atualizar os profissionais
em relação às constantes mudanças na
legislação”. Informações e inscrições
estão disponíveis através da homepage www.simcori.com.br .
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Fiscalização do Paraná recebe 5
veículos e 13 tablets do Cofeci

Diretoria do Creci-PR, durante Plenária realizada em Curitiba, com a presença de João Teodoro

O Sistema Cofeci-Creci doou para
o Creci-PR cinco veículos e 13 tablets,
que serão usados pela Fiscalização,
em Curitiba e no interior. “É uma honra, como paranaense e representante
do Creci-PR no Cofeci, contribuir com
a melhoria do nosso Regional”, disse
o presidente do Cofeci, João Teodoro
da Silva.Teodoro nasceu em Maringá,
já foi presidente do Creci-PR e desde
2000 é presidente do Sistema CofeciCreci. “A ampliação dos recursos irá
auxiliar no atendimento à categoria e
à sociedade”, declarou o presidente
do Creci-PR, Júnior Pucci.
Ele assumiu no lugar de Alfredo Canezim, que se licenciou até julho. “Nesse
período, esperamos realizar uma administração que possa empreender três
anos de trabalho em seis meses”, conta
Pucci Júnior. Ele presidiu a primeira
Plenária de 2012, no último dia 03 de fevereiro, data em que o Cofeci disponibilizou os novos recursos ao Creci-PR.
As decisões tomadas pela diretoria do
Creci-PR irão auxiliar o alcance das arrojadas metas para este semestre. São elas:

1- Abertura de concurso público para
a contratação de agentes de Fiscalização;
2- Proceder a imediata entrega dos tablets doados pelo Cofeci aos agentes fiscais.
3- Elaborar o calendário anual para as
solenidades oficiais em 2012.
4- Instituir duas novas diretorias adjuntas: Integração e Mulher.
5- Promover, com o apoio do Cofeci e
da Coopami, o 1º Simpósio de Corretores
de Imóveis do Paraná (SIMCORI), gerando oportunidade de aperfeiçoamento profissional para os corretores de
imóveis do Estado.
6- Publicar no site do Creci-PR as decisões tomadas nas Reuniões de Diretoria.
7- Priorizar o combate ao exercício ilegal da profissão.
8- Regionalizar as sessões plenárias e
as reuniões de diretoria.
9- Realizar as “Quartas Especiais”
através de teleconferência, para atender
também profissionais fora de Curitiba.
10- Criar um sistema de distribuição
eletrônica de processos também na Fiscalização, como projeto-piloto para o
Sistema Cofeci-Creci.
Expediente
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