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Curso Avaliação Imobiliária, com direito ao CNAI
Uma nova turma será aberta na primeira quinzena de maio. Acompanhe-nos em nossas redes sociais 
(instagram/crecimg e facebook/creciminas e nos grupos de whatsApp de sua regional para conferir o 
dia da abertura das inscrições.

Você participa do grupo de 
whatsApp de sua regional?

Com o obje� vo de levar informação sobre cursos, 
palestras, leis, vagas, mercado e muitos outros 
assuntos de interesse dos corretores de imóveis, 
as 16 regionais do Creci Minas criaram um grupo 
de whatsApp para os profi ssionais locais.

Agora este será também um canal de divulgação 
das parcerias que o Conselho vem fechando com 
várias empresas para oferecer bene� cios aos 
corretores.

Pelo whatsApp de sua regional, você fi cará por 
dentro de tudo! Não perca tempo e informação, 
acesse nosso site www.crecimg.gov.br e confi ra 
os telefones das regionais para que possa pedir 
sua par� cipação!

O Conselho Federal de Corretores de Imóveis – 
Cofeci – tornou obrigatório o recadastramento 
por pessoas � sicas e jurídicas, inscritas em suas 
regionais.

O Cadastro Nacional é um sistema integrado de 
banco de dados com informações padronizadas, 
que impedirá a duplicidade cadastral e permi� rá 
maior controle na admissão de processos 
inscricionários.

Os dados cadastrais das pessoas � sicas e jurídicas 
informados aos Regionais serão sincronizados 
em tempo real (on-line) com a base de dados do 
COFECI.

Uma vez recadastrado, o corretor de imóveis terá 
acesso pelo app i-Corretor a carteira profi ssional 
on-line e também a solicitar a carteira � sica.

O passo a passo de como se recadastrar está 
disponível no site do Creci Minas www.crecimg.
gov.br, no acesso rápido, recadastramento.

Não deixe para úl� ma hora! 

Recadastramento é obrigatório 
para solicitar carteira física

  Inscrições para cursos EAD 
abertas todas às segundas

Os cursos Ead oferecidos pelo Sistema Cofeci.Creci 
tem suas inscrições abertas todas as segundas-
feiras. As vagas são ilimitadas e para acessar os 
cursos é necessário ter o e-mail creci.org.

A edição 2020 do Saber Imobiliário foi um grande 
sucesso e reuniu mais de 10 mil profi ssionais num 
grande evento on-line.

Foram 4 dias de trocas de conhecimento e 
experiências com renomados profi ssionais do 
mercado imobiliário. Não perca!


