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Por conta da pandemia e seguindo as recomendações das 
autoridades de saúde mundial, o Cofeci-Creci remarcou o Enbraci 
para setembro de 2021 e até lá, vai realizar grandes e importantes 
eventos online para o corretor de imóveis se manter atualizado e 
se especializando.

Um deles é o Projeto Saber Imobiliário, que acontecerá de 30 
novembro a 4 de dezembro, online e gratuitamente, das 
19h30 às 21h30. “Um projeto cuidadosamente elaborado para 
os corretores de imóveis continuarem se capacitando”, ressalta 
João Teodoro, presidente do Sistema Cofeci-Creci. 

A inciativa tem por objetivo promover inovação e transformação 
no trabalho dos profissionais do mercado imobiliário, capacitando-
os por meio da indução e gestão do conhecimento ofertados por 
profissionais renomados do setor.

Temas relevantes serão tratados como:
a) Tendências e vendas;
b) Transformação e adaptação digitais;
c) Gestão de contratos;
d) Gestão financeira;
e) Experiência do cliente.

Reservem a data! Em breve, será divulgada toda a programação! 
Nos acompanhe em nossas redes sociais
Instagram: crecimg
Facebook: creciminas
Site: www.crecimg.gov.br

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

/creciminas @crecimg

Uma nova turma do Curso de 
Avaliação Imobiliária será aberta 
no dia 16 de novembro. 

Para levar mais conforto e segurança 
aos corretores de imóveis, desta vez, 
as inscrições serão por região.

O profissional terá opção de escolher 
fazer a prova final na regional a qual 
pertence e para isso, deverá se 
inscrever em uma das 16 regionais 
que o Creci Minas possui.

Vale lembrar que o curso é gratuito, 
todo on-line e apenas a prova final é 
presencial.

Para se inscrever, basta acessar 
ead.creci.org.br. 

Caso não possua ou precise reativar 
o e-mail creci.org, entre em criar.
creci.org.br.

Curso de Avaliação 
Imobiliária na sede e nas 
regionais do Creci-MG

Projeto Saber Imobiliário proporcionará 
cinco dias de capacitação para os 
corretores de imóveis 

Você já tem sua carteira digital?                              
Acesse o site do Creci Minas (www.crecimg.gov.br), 
no menu “Para o Corretor/Carteira Digital Creci-MG”. 
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.

Faça já a sua!


