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Nos dias 17 e 18 de março, Alexandre Rennó, presidente 
do Creci-MG, conheceu as regionais de Governador 
Valadares e Ipa� nga. 

Em sua visita pelas regionais, o presidente realizou 
reunião com os funcionários e os delegados de 
Governador Valadares, Juber Neves, e a delegada de 
Ipa� nga, Roberta Garcia, em busca de melhorias e 
bene� cios para a região do Vale do Aço.

Em Ipa� nga, o vice-prefeito, Alexsandro Oliveira, 
esteve presente na regional do Creci Minas para 
debater assuntos imobiliários, de cartório e impostos, 
dentre outros temas de interesse da profi ssão.

O corretor de imóveis Gilmar Mou� m foi 
empossado ontem, 17, como delegado municipal 
da cidade de Inhapim.

Es� veram presentes na solenidade, além dos 
profi ssionais locais, o presidente do Creci Minas, 
Alexandre Rennó, o vice-prefeito de Inhapim, 
Sandro Oliveira, o assessor para assuntos de 
delegacia, Júlio Tofanelli, e os delegados regionais 
Roberta Garcia, de Ipa� nga, e Juber Neves, de 
Governador Valadares. 

Para Gilmar o momento foi especial. “Quero e vou 
representar meus colegas de trabalho e juntos 
protegeremos a sociedade dos exercentes ilegais 
da profi ssão de corretor de imóveis. Não irei 
medir esforços para que meu papel de delegado 
municipal na cidade de Inhapim seja bem visto”.

Ipatinga

Governador ValadaresCom a anuidade em dia dos seus inscritos, 
além de o Conselho conseguir cumprir com sua 
obrigação legal de fi scalizar, orientar e disciplinar 
a profi ssão de forma efi ciente, os Corretores de 
Imóveis podem aproveitar vários bene� cios. 
Confi ra alguns:
9 Cursos semanais em EAD

Curso gratuito de Avaliação Imobiliária com direito a 
inscrição no CNAI

Descontos em produtos e serviços com os parceiros do 
Creci Minas

Inserir seus imóveis gratuitamente no Portal CRECI BRASIL

Convênios com Copasa e Cemig 

E muito mais!

Entre em contato com nossa procuradoria fi scal 
pelos contatos: 

helenice@crecimg.gov.br / cobranca1@crecimg.gov.br                                                                          
Ou acesse: www.crecimg.gov.br/anuidade
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