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Garanta sua vaga no Saber Imobiliário, de 30 de 
novembro a 04 de dezembro, das 19h30 ás 21h30. Um 
programa de qualificação inédito, com treinamentos 
especiais para capacitar os corretores de imóveis a 
atuar dentro das novas exigências tecnológicas e de 
mercado. 

Inscrições no site:
 http://saberimobiliario2020.com.br

Os temas abordados serão:
– As Regras dos Negócios mudaram. Você está 
preparado? – Com Sandro Magaldi
– Mercado Imobiliário gerando Negócios com 
Marketing Digital – Com Camila Renaux
– Gestão de Contratos: Uma visão Geral, em 
especial, Contratos Imobiliários. – Com João 
Teodoro da Silva
– Um Olhar Econômico sobre o Setor Imobiliário: 
Projeções, Gestão Financeira e Previsibilidade de 
Renda – Com Luis Artur Nogueira
– Carreira e Mercado – Com Max Gehringer

O programa é resultado de parceria entre o Sistema 
Cofeci-Creci, o Sebrae e a Homer (plataforma de 
conexão imobiliária).

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

Saber Imobiliário é gratuito 
e tem vagas limitadas 

Últimos dias para realizar o Refis
Verifique as condições para negociação de débitos 

O Sistema Cofeci-Creci prorrogou o prazo para pagamento de dívidas junto ao Creci-MG e já estamos no 
prazo final para aproveitar esta condição. Os interessados, podem buscar a negociação, ficar regular e 
aproveitar uma série de benefícios que o Conselho oferece como a carteira digital, cursos EAD, Convênios 
com a CEF, Cemig e Copasa, entre outros.
Os interessados em regularizar sua situação com o Creci-MG podem entrar em contato com o Conselho 
por meio do atendimento online: cobranca1@crecimg.gov.br ou kellyazevedo@crecimg.gov.br. 
As regionais, 16 ao todo, também estão prontas para atender os corretores de imóveis. Confira os e-mails 
e os telefones das regionais no site do Creci Minas.

Aproveite a oportunidade para ficar em dia com o Conselho e apto para exercer a profissão. 

De 30 de novembro 
a 4 de dezembro

 Clique aqui e faça 
a sua inscrição

Evento  ONLINE e GRATUITO
saberimobiliario2020.com.br


