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O Sistema Cofeci-Creci prorrogou o prazo para pagamento de 
dívidas junto ao CRECI-MG. Os interessados, agora, podem buscar a 
negociação, ficar regular e aproveitar uma série de benefícios como 
a carteira digital, cursos EAD, Convênios com a CEF, Cemig e Copasa, 
entre outros.

A Resolução-Cofeci N° 1.439/2020 considerou que o parcelamento a 
longo prazo possibilita a regularização das inscrições para o exercício 
da profissão.

Os interessados nas condições podem entrar em contato com o Creci-
MG por meio de suas regionais (endereços e telefones no site) e para 
quem for de Belo Horizonte, por meio do  atendimento online: 

cobranca1@crecimg.gov.br   ou   kellyazevedo@crecimg.gov.br. 

A negociação será efetivada através da emissão do Termo de Confissão 
de Dívida (TCD).  

Aproveite a oportunidade para ficar em dia com o Conselho e apto para 
exercer a profissão. Para atuar de forma regular na comercialização de 
imóveis em Minas Gerais, corretores de imóveis e imobiliárias devem 
possuir registro ativo no CRECI-MG e estar em dia com as obrigações 
financeiras junto ao órgão.

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

/creciminas @crecimg

A Caixa Econômica Federal anunciou 
mais uma redução na taxa de juros para 
crédito imobiliário concedido a pessoas 
físicas, nas linhas de financiamento 
com recursos do Sistema Brasileiro 
de Poupança e Empréstimo. O índice 
passa a ser de 6,25% para os novos 
contratos, mais TR. 

Todas as contratações de crédito 
imobiliário, desde o dia 19 de outubro, 
já estão totalmente on-line, por meio 
do aplicativo da Caixa.

Para quem já tem financiamentos em 
andamento e está com dificuldade 
para pagar as prestações, o banco 
anunciou um novo benefício. Além 
da suspensão dos pagamentos por 
até seis meses, anunciado no início 
da pandemia, os mutuários poderão 
pedir redução das parcelas por um 
período pré-determinado.

Encontra-se disponível no site 
abaixo os indicadores do Mercado 
Imobiliário Nacional referentes ao 
2º trimestre de 2020. Confira!

h t t p : // w w w. c b i c d a d o s . c o m .
br/menu/mercado-imobiliario/
indicadores-imobiliarios-nacionais

Caixa reduz juros para a 
casa própria e adia novas 
prestações

Indicadores Imobiliários 
Nacionais 

 2º Trimestre de 2020

Cofeci prorroga o prazo do Refis para 
débitos anteriores a 2020

Confira os cursos EAD online gratuitos 
oferecidos pelo Sistema 
                              Novas turmas abertas toda segunda


