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O dia 27 de agosto, Dia Nacional do Corretor de Imóveis, foi 
marcado por várias homenagens.  O Creci Minas promoveu 
uma campanha publicitária estadual, abrangendo suas 
16 regionais, com a fi nalidade de agregar visibilidade à 
profi ssão.

Outdoors, parabenizando os corretores de imóveis e 
conscien� zando a sociedade da importância destes 
profi ssionais, foram afi xados nos principais pontos das 
cidades, em todo o Estado de Minas.  A campanha contou 
também com spot na rádio Ita� aia, no programa de 
jornalismo e de esportes.

Uma parceria com o Creci-SE possibilitou levar qualifi cação 
aos profi ssionais. Durante três dias, de 25 a 27, foi realizado 
a Semana do Corretor Valorizado, com ciclos de palestras.

Na quarta-feira, 25, aconteceu a palestra “Mo� vação e 
entusiasmo para superar desafi os e desenvolver nos 
negócios” com o consultor Antônio Neto. No dia 25, quinta-
feira, o consultor Fernando Moura ministrou o treinamento 
“Captar com sucesso”. E, no dia 27 de agosto, Dia do 
Corretor de Imóveis, o presidente do Sistema Cofeci-Creci, 
João Teodoro, encerrou a semana de comemorações com 
a palestra “Perspec� vas do mercado imobiliário”.
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Na tarde do dia 25 de agosto, semana em que 
comemorou o Dia Nacional do Corretor de 
Imóveis, os Conselheiros Suplentes, Gestão 
2022- 2024, foram diplomados. 

A solenidade foi conduzida pelo presidente 
Newton Marques Barbosa Junior, o diretor-
tesoureiro, Fernando Viana, e pelo presidente 
eleito para a próxima gestão, Alexandre Rennó.
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Em parceria com a Valem administradora de 
bene� cios, o Creci Minas passa a oferecer aos 
seus inscritos planos de saúde Unimed com 
condições especiais.

Para simular uma cobertura, entre em contato:

Veja os outros bene� cios para os corretores de 
imóveis em:      

        www.crecimg.gov.br/benefi cios/ 


