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Nos dias 30/09 e 1/10, o diretor de Fiscalização, 
Elton Freitas, e o supervisor, Rodrigo Novaes, 
par� ciparam do I Encontro de Coordenadores de 
Fiscalização do Nordeste.

Foram dois dias de muito aprendizado, momentos 
de trocas de experiências, que ao fi nal, foi possível 
extrair um planejamento estratégico e alinhar, 
em comum acordo com os par� cipantes, as ações 
futuras dos setores de fi scalização.

Além de Minas, o encontro teve a presença dos 
Crecis de Sergipe, Bahia, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Alagoas, Paraná e Rio de Janeiro e também 
do diretor Nacional de Fiscalização Claudemir 
Neves e do advogado do Cofeci, Manoel Dias.

Elton Freitas conta que os par� cipantes foram 
agraciados com palestras de grande valor 
conceitual e prá� co, que, em cada seguimento, 
fez com que o tempo se tornasse pequeno para 
tantos assuntos, debates e troca de experiências. 
“Buscamos as atualizações de mercado, ampliamos 
os horizontes com a troca de conhecimento que 
cada coordenador de fi scalização tem. Voltamos 
para Minas com a bagagem cheia de novidades 
e compromissos assumidos, sempre na busca da 
melhoria con� nua de nossa fi scalização”, frisa.

O Portal Imobiliário do Sistema Cofeci.Creci é 
uma ferramenta de anúncio para compra, venda 
e locação. Além da pra� cidade, o mecanismo 
traz segurança para os usuários, visto que apenas 
ofertas de corretores regularizados perante o 
Conselho podem ser publicadas.

Não há limite de anúncios e todo o 
processo é feito sem custos ao anunciante.                                                                                                      
Acesse h� p://portalcreci.org.br. Faça o login 
com o seu e-mail do creci (@creci.org.br) e 
adicione seus anúncios.

Caso ainda não tenha este e-mail, acesse: 

h� p://criar.creci.org.br
Para ajuda com o portal, acesse o tutorial: 

h� p://ajuda.portalcreci.org.br

Lembre-se! O portal imobiliário é gratuito, mas 
tem as mesmas exigências dos cursos EaD: 
deve ter o e-mail do Creci (@creci.org.br) e 
estar em dia com o Conselho para que seus 
anúncios apareçam. Caso não, seu anúncio 
não será exibido, mas você poderá con� nuar 
ajustando o sistema até que se regularize.

Os delegados municipais, Clodomiro Machado 
de Oliveira e Lorival Xavier, de Pará de Minas e 
Mariana, respec� vamente, receberam, entre os 
dias 20 a 24 de setembro e 04 a 08 de outubro, a 
fi scalização do Creci Minas. 

Os fi scais Carolina Aarão de Carvalho, Geraldino 
Diogo Nogueira e Raquel Alvarenga Cabral 
levaram aos corretores de imóveis da cidade e 
região esclarecimentos e orientações ao inscritos, 
além e autuar os exercentes ilegais que serão 
encaminhados ao Ministério Público.
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