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Creci Minas realiza primeira 
reunião virtual de julgamentos
Os sete corretores de imóveis que compõem a Comissão Julgadora 
de Processos Disciplinares realizaram, no úl� mo dia 21 de julho, 
a primeira sessão virtual. Na ocasião, foram julgados vinte e um 
processos disciplinares.

O coordenador da Comissão, Anuar Elias Donato Júnior, avalia que o 
resultado foi excelente. “A primeira sessão virtual funcionou super 
bem, foi até mais dinâmica.”

Ele explica que não teve nenhuma defesa presencial e que a 
pandemia tem mudado muito os hábitos, principalmente para 
reuniões virtuais. “Essa é uma tendência e temos adaptado bem a 
esta nova realidade”, conclui.

Pague a anuidade até dia 25/08
O prazo fi nal para quitar a anuidade 2020 vai até o dia 25 de agosto.         
O valor pode ser pago em até 6 vezes. 

Débitos anteriores também estão sendo negociados até esta data.

Os acordos e emissão de boletos devem ser solicitados pelos e-mails:

kellyazevedo@crecimg.gov.br - 31 98119-4772

paulo@crecimg.gov.br – 31 99253-0290

Ou na Regional do Creci-MG mais próxima                                                                                                        
(confi ra no www.crecimg.gov.br)

ouvidoria@crecimg.gov.br     (31) 3271-6044 – ramal 122

/creciminas @crecimg

Com a crise sanitária provocada 
pelo Covid-19, as pessoas, 
a convivência, o diálogo, a 
tolerância, o entusiasmo, “nada 
será como antes, amanhã”.

O comércio, os imóveis 
(comerciais e residenciais), 
os fi nanciamentos, os juros, 
o conceito de morar bem e 
de mobilidade urbana, “nada 
será como antes, amanhã”.

Os corretores e corretoras de 
imóveis, as imobiliárias, os 
modus operandis dos negócios 
imobiliários, “nada será como 
antes, amanhã”. 

Enfi m, a inspiração das estrofes 
da composição musical de 
Milton Nascimento e Ronaldo 
Bastos, “num domingo 
qualquer, qualquer hora, 
ventania em qualquer direção. 
Sei que nada será como antes, 
amanhã”, me leva a defi nir a 
evolução de nossas vidas na 
pandemia e pós pandemia de 
Covid-19.

Vamos na fé “porque nada será 
como antes, amanhã”.

“Nada será como          
antes, amanhã”

Fernando Luís Viana
Diretor Tesoureiro do Creci Minas


