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Refi s pode ser feito até hoje, 
31 de agosto

Concorra a bolsas de estudo 
para você e sua família

Atendendo ao pedido dos corretores de imóveis, 
devido à pandemia de Covid-19, o Conselho Federal 
oferece a oportunidade de renegociação dos débitos 
de anuidade de anos anteriores até hoje, 31 de 
agosto.

Eles poderão ser divididos em várias parcelas 
mensais, desde que o valor de cada não seja 
inferior a R$ 120,00. As demais parcelas serão pagas 
mensalmente, a par� r do primeiro mês subsequente 
ao da transação.  

A grande vantagem do Refi s é que as anuidades 
vencidas e não pagas fi cam isentas de multa, juros e 
correção monetária. Cada uma delas terá seu valor 
equiparado ao da anuidade de 2020, corrigida na 
forma da lei, na data da assinatura da transação. 

Informações podem ser ob� das pelos contatos:
kellyazevedo@crecimg.gov.br 
paulo@crecimg.go.vbr /31 99253-0290

Acesso para cursos on-line 
Para ter acesso aos cursos on-line do Sistema 
Cofeci.Creci, com inscrições abertas todas às 
segundas-feiras, os corretores de imóveis que já 
possuem o e-mail irão acessar da seguinte forma:

Uma senha provisória será defi nida e você deverá 
alterá-la o quanto antes. 
Como fi cará:

As modalidades dos cursos são: 

Fotografi a Imobiliária, 
Perito Judicial, 
Documentação Imobiliária, 
Lucro Imobiliário, 
Prevenção à Lavagem de Dinheiro, 
Como usar a HP12C.

As matérias, inscrições e duração dos cursos, você 
pode consultar no ead.creci.org.br.

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

/creciminas @crecimg

Para es� mular ainda mais a capacitação, na 
semana do Corretor de Imóveis, o Creci Minas em 
parceria com a Unicesumar sorteará 120 bolsas 
de 50% de desconto para os cursos de Graduação 
ou Pós-Graduação EAD!

Serão 20 bolsas por polo: Santa Luzia/MG,                    
Juiz de Fora/MG, Montes Claros/MG, BH/ bairro 
Barreiro, Nova Lima/MG e BH/ bairro Floresta.

Cadastre até hoje, 31 de agosto, às 14h, pelo 
link abaixo:

h� ps://forms.gle/1VCGZLw38DvUcdk7

O sorteio será hoje,
 31 de agosto.

Atenção às condições:
- Será válido somente para as matrículas para 
as turmas de Outubro de 2020 e para novos 
alunos. 

- Alunos veteranos não poderão usar a bolsa no 
curso em que es� verem matriculados.

- Serão sorteadas o total de 120 Bolsas de 
50%!! Bolsas de 50% de Graduação (10% de 
pontualidade + 40% de desconto).

- Bolsas válidas também para dependentes dos 
associados (cônjuges, irmãos e fi lhos)

Nome de usuário: e-mail Creci
Senha Provisória: Seu CPF mais @Creci
Ex.:

Nome de usuário: monteiro.lobato@creci.org.br
Senha Provisória: 9999999999@Creci


