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Está aberto o cadastro para empresas, de diversas 
áreas de atuação, que queiram oferecer aos 
corretores de imóveis do Estado de Minas Gerais 
serviços de qualidade com valores mais atra� vos. 
Hoje o Creci-MG possui mais de 25 mil inscritos 
pessoas � sicas e mais de 4.300 pessoas jurídicas.
Além deles, o bene� cio é extensivo também aos 
servidores do Conselho, fi lhos e cônjuges.

O credenciamento abrange os seguintes 
seguimentos:
Escola de idiomas, Ins� tuições que ministrem cursos, 
eventos, palestras, capacitações e treinamentos 
relacionados a temas de interesse da classe; Cursos 
preparatórios para concurso; Cursos oferecidos por 
Ins� tuições de Ensino Superior (IES); Planos privados 
de assistência à saúde (médica e odontológica); 
Farmácias e drogarias; Administradoras de planos 
de previdência privada; Seguradoras: veículos, 
casas, pessoal, terceiros, dentre outros; Agências 
de emprego e recolocação profi ssional no mercado
Prestadoras de serviços: ofi cinas (mão de obra e 
peças); lava-jatos; estacionamentos; salões; hotéis 
e pousadas; bancos ou coopera� vas; cer� fi cado 
digital; backup de dados nas nuvens; gráfi cas; 
locação de veículos; telefonia móvel e fi xa; 
internet; informá� ca (serviços, equipamentos e 
acessórios); escritórios de coworking/escritórios 
compar� lhados; Fornecedores de produtos/
bens móveis: restaurantes; postos de gasolina; 
editoras; papelarias; livrarias; gráfi cas; lojas de 
peças automo� vas; concessionárias e revendas de 
veículos novos e usados; fabricantes de veículos; 
empresas de informá� ca (so� wares e hardware); 
lojas de brinquedos; lojas de roupas; empresas de 
eletroeletrônicos; empresas de telefonia móvel e 
fi xa; Outros que forem de interesse do CRECI/MG.

O edital completo pode ser conferido no www.
crecimg.gov.br/convenios-parcerias/convenios-
diversos/

Indique uma empresa 
Se você, corretor de imóveis, conhece alguma 
empresa ou ins� tuição que tenha interesse em 
formalizar convênio com o Creci-MG, entre em 
contato pelo e-mail: convenio@crecimg.gov.br

Última Reunião Plenária 
de 2020

No dia 16 de dezembro, foi realizada a úl� ma 
Plenária de 2020. Foram apresentadas e 
aprovadas as contas do exercício e os resultados 
dos projetos, que mesmo com a pandemia, se 
man� veram a� vos.

A diretoria destacou o empenho de todos em 
um ano tão desafi ador. Funcionários, delegados, 
conselheiros, diretoria, mesmo diante das 
adversidades, se dedicaram para que o Creci 
Minas funcionasse e atendesse os corretores de 
imóveis com mérito e excelência. 

Este ano de 2020, todos se reinventaram para 
o chamado novo normal, se adequaram e se 
comprometeram, transformando as difi culdades 
em ações bem realizadas. 

ouvidoria@crecimg.gov.br     (31) 3271-6044 – ramal 122
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Creci Minas abre inscrições 
para empresas

Acesse o site do Creci-MG 
(www.crecimg.gov.br), no 
menu “Para o Corretor/
Carteira Digital/
Credenciamento” 
e 

faça a sua!
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