
Em Patos de Minas, o diretor Marcelo esteve com 
o juiz diretor do Foro da cidade, José Humberto 
da Silveira e o presidente da subseção da OAB do 
município, José Fernandes, para tratar de assuntos 
de interesse dos corretores de imóveis e do 
mercado imobiliário, bem como das demandas de 
atendimento do Cartório de Registro de Imóveis 
de Patos. 
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E-mail creci.org será usado 
para cursos, portal imobiliário e                      

e-mail ofi cial do corretor

Agora seu e-mail @creci.org.br é defi ni� vo.  Dessa 
forma, você não precisará alterar seus cartões de 
visitas e materiais publicitários que já contavam 
com seu endereço de e-mail exclusivo a corretores. 

O seu endereço de e-mail @creci.org.br não 
armazenará mensagens, funcionando como um 
serviço de redirecionamento. Isso signifi ca que as 
mensagens enviadas para seu e-mail @creci.org.
br serão redirecionadas para o endereço de e-mail 
pessoal ou profi ssional indicado por você.

É imprescindível que até o dia 05/10/2020 faça ade-
são do termo de uso e confi rme o seu endereço de 
e-mail para redirecionamento em h� p://criar.creci.
org.br, para que con� nue u� lizando o domínio @
creci.org.br. Para quem já tem a� vo o e-mail creci.
org, é também necessário assinar o termo de ade-
são e indicar o endereço para redirecionamento.

Posteriormente, caso queira mudar o e-mail des-
� no do seu @creci.org.br, deverá alterá-lo direta-
mente em seus dados cadastrais no Creci.

O endereço @creci.org.br é propriedade dos Cre-
cis e exclusivo para corretores de imóveis, sen-
do sua credencial para acesso a cursos, palestras, 
para a publicação de imóveis no portal imobiliário 
e iden� fi cação ofi cial. Vale ressaltar que o e-mail 
é gratuito!

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

/creciminas @crecimg

Foi empossado no dia 23 de setembro, o novo 
diretor de Convênios e Comunicação. Quem ocupa 
o cargo é o também delegado regional de Patos 
de Minas, Marcelo Vilela Ferreira.
Entre as atribuições do diretor, estão os convênios 
da Caixa Econômica Federal, Cemig e Copasa, além 
de novas parcerias que estão sendo estudadas. Em 
sua posse, Marcelo já realizou uma reunião com o 
gerente da fi lial Alienar Bens Móveis e Imóveis da 
Caixa, Maurício Rodrigues da Silva, para acertar os 
detalhes do novo edital da Caixa, que será lançado 
em outubro, para credenciar novos corretores 
para a venda de imóveis da ins� tuição.
Em seu pronunciamento, Marcelo destacou a 
importância dos convênios para os profi ssionais 
e a sociedade: “Estas parcerias facilitam muito o 
dia a dia dos corretores de imóveis, das empresas 
e dos clientes, trazendo agilidade e segurança. 
Quero buscar novos convênios e aproximar 
ainda mais das imobiliárias para detectar outras 
necessidades. Na área de comunicação nosso foco 
será a valorização da profi ssão. Avançamos muito, 
mas sabemos que a informação e divulgação tem 
que ser perene”, pontua.

Aproximação do poder público

Creci-MG ganha diretor exclusivo 
para Convênios e Comunicação


