ORA PRO NOBIS

Manoel da Silveira Maia, Presidente do CRECI RJ, Membro do Conselho da
ABADI e SECOVI RJ. Advogado da área imobiliária e sócio da ML
Administradora de Imóveis.
LV.
Quais
seus
objetivos
junto
ao
CRECI?
Manoel Maia: Sempre aspirei presidir o CRECI. Fui gestor de outras
entidades do mercado imobiliário como a ABADI e a FIABCI-RIO, também
contribuir com a maior entidade do mercado imobiliário no sentido de
valorizar o trabalho dos corretores de imóveis do Estado do RJ e promover
a cultura da sociedade para contratar somente profissionais habilitados.
LV. Como esta o CRECI RJ?
Manoel Maia: Em perfeitas condições financeiras, fiscalizando o exercício
da profissão e com prestígio perante aos inscritos para que a entidade
continue atendendo seus objetivos junto ao mercado imobiliário.
LV. Quais os planos da sua próxima gestão, se vitorioso nessas eleições
de julho?
Manoel Maia: Dar continuidade a nossa política de coibir o exercício ilegal
da profissão, mantendo constante fiscalização para impedir que
aventureiros intermedeiem negócios imobiliários privativos do corretor de
imóveis.

LV. Qual a importância do Corretor de Imóveis na sociedade?
Manoel Maia: A profissão é uma das mais importantes do mercado
imobiliário e mesmo diante das crises que o país atravessa poderemos
manter a evolução dos negócios com a necessária criação de novos
empreendimentos diante das demandas já existentes e dos mais diversos
investimentos que o Rio de Janeiro tem sido agraciado como as
Olímpiadas de 2016.
LV. O que um Corretor de Imóveis pode esperar do futuro, diante da
crise econômica que o país atravessa neste momento político atual?
Manoel Maia: Por parte da nossa gestão, a constante luta pela valorização
profissional que propugna pela ética e profissionalismo. A manutenção
dos programas implantados pela Diretoria Pedagógica com workshops,
cursos, palestras, simpósios e congressos que visam oferecer ao corretor
de imóveis condições técnicas para melhoria das suas qualidades
profissionais. Diante das dificuldades econômicas do país, entendemos
que os investimentos imobiliários sempre estarão presentes gerados pelo
consequente crescimento populacional e pela inevitável evolução sócio
econômica que países jovens como o Brasil demandam diante da sua
própria natureza emergente.
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