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Creci Minas apoia evento sobre 
o futuro do mercado imobiliário

Novos corretores de imóveis 
em Montes Claros

Uberlândia recebe novos 
profissionais

Posse no Sinduscon

O evento “Dialogando com o Mercado” será realizado 
amanhã, dia 9. Promovido pela CMI-Secovi/MG (Câmara 
do Mercado Imobiliário e Sindicato das Empresas do 
Mercado Imobiliário de Minas Gerais) tem o apoio do 
Creci Minas e do Sistema Cofeci.Creci.  

A 4ª edição do workshop reúne grandes nomes do 
mercado imobiliário para compartilhar experiências e 
novidades sobre o setor. 

Os interessados podem se inscrever e conferir a 
programação completa pelo Sympla no link 

https://bit.ly/3BD0pyd . 

Dez corretores de imóveis de Uberlândia receberam 
suas carteiras profissionais, no dia 4 de novembro. 
A Fiscal Anelita Basilio falou sobre a importância 
da Fiscalizacao e a delegada regional. Clara Landim 
explicou sobre Conselho e suas atribuições, além 
da ética profissional.

Na noite do dia 4 de novembro, os diretores do Creci- MG 
Fernando Viana e Reinaldo Altimiras compareceram à 
solenidade de comemoração dos 85 anos do Sindicato 
da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas 
Gerais (Sinduscon-MG). Na ocasião, foi dada posse à 
nova diretoria da entidade eleita para o período 2021-
2024 e entregue a Medalha Paulo Simão 2021 à Reta 
Engenharia.

Na última quinta-feira, 28/10, foi realizada a 
solenidade de entrega da carteira profissional 
em Montes Claros. O evento aconteceu na ACI - 
Associação Comercial e Industrial de Montes Claros 
– e contou com a presença do superintendente da 
instituição, Kelington Mota. 

O delegado da regional e diretor de Fiscalização, 
Elton Freitas, se disse honrado com a presença do 
superintendente, que mostrou grande interesse 
em manter uma aproximação com Creci Minas. 
Hoje a ACI é responsável direta pela realização dos 
Feirões da Caixa e também da Fenics, principal feira 
do comércio da região).  

Reinaldo Altimiras - Diretor Secretário  e  Fernando Viana - Diretor Tesoureiro


