
Os Avaliadores de Imóveis ganharam uma plataforma eletrônica especial para emitirem a Declaração de 
Avaliação Mercadológica com o benefício de um Selo Digital e, GRATUITO!
Além disso, a plataforma possibilita outras facilidades como Emissão e Renovação do Certificado CNAI, 
Atualização dos dados do contato para visualização no Portal do Cofeci e outros.
O Sistema Cofeci também disponibiliza um e-book para auxílio aos Avaliadores, incluindo detalhes sobre 
a formação de preços na hora da proposta de honorários, além da sugestão de valores para serviços 
específicos.
                                          Acesse www.cofeci.gov.br e confira estas novidades!
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Carteira de identificação 
profissional digital

Os corretores de imóveis agora contam 
com uma importante ferramenta 
para apresentação ao cliente de 
sua identificação profissional: 
a carteira digital. Para obtê-la 
é necessário primeiramente 
realizar o recadastramento do 
Sistema Cofeci.Creci e, logo em 
seguida, baixar o aplicativo 
i-corretor. Tudo à mão com 
facilidade e rapidez!
Veja como é simples!
 
1º passo 
Realize o recadastramento nacional. 
O link está disponível no site do Creci Minas (www.crecimg.
gov.br), no menu “Para o Corretor/Carteira Digital Creci-
MG”.

Importante 
Seu e-mail deve ser o mesmo que está registrado no Creci 
Minas. Caso não tenha ou precise alterar o e-mail, favor 
acessar a sua área restrita, no site do Creci-MG em “Para o 
Corretor/Atualize seu cadastro”. 
 
2º passo  
Baixe o app i-corretor e se cadastre (seu e-mail deve ser o 
mesmo que está registrado no Creci Minas). Em seguida, 
você receberá um e-mail para validar a utilização do app. 
Acesse e obtenha sua carteira. Ela será liberada no app em, 
no máximo, cinco dias.
No site, em Para o Corretor/ Carteira Digital Creci-MG, 
foi disponibilizado um e-book com o passo a passo do 
recadastramento e do app.

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

/creciminas @crecimg

Atento às necessidades das regionais, 
o presidente Newton Marques Barbosa 
Júnior juntamente com o assessor da 
presidência para assuntos de delegacias, 
Júlio César Tofanelli, têm realizado todas 
as terças e quintas feiras reuniões on-line 
com os delegados.

A aproximação, na pandemia, visa levar 
aos 110 municípios representados pelos 
delegados, informações das novidades 
do Conselho como a carteira digital, selo 
do CNAI gratuito e digital, convênios, 
entre outros, e, também, acompanhar a 
realidade do mercado imobiliário local e 
de seus profissionais.

Para o presidente Newton Marques, 
a experiência tem sido tão válida que 
os delegados pediram que a reunião 
passasse a acontecer mensalmente.                   
“É um momento de contato, de entender 
localmente como está o mercado, de 
conversamos e tomarmos decisões. 
Momento, também, de ouvirmos os 
delegados e traçarmos ações”, pontua.

No Conselho, as delegacias municipais 
somam-se 114. Elas estão agrupadas em 
seis macrorregiões do Estado: Central 
de Minas, Norte de Minas, Sul de Minas, 
Triângulo Mineiro, Vale do Aço e Zona da 
Mata.

Selo do CNAI agora é online e gratuito

Reuniões com os delegados 
regionais e municipais


