
O Conselho abriu chamamento público para que 
empresas possam se cadastrar junto à ins� tuição 
e oferecer aos corretores de imóveis e imobiliárias 
descontos em serviços e produtos.

O programa abrange Belo Horizonte e todas as 
regionais do Creci. Confi ra no nosso site www.
crecimg.gov.br/ bene� cios as parcerias já efetuadas. 

Caso conheça alguma empresa ou profi ssional que 
queira se tornar parceiro, envie um whatsApp para 
31 99253-0405.
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BENEFÍCIOS PARA VOCÊ! 
Creci Minas inicia programa de 
benefícios para os corretores

Anuidade com condições 
especiais só até 30 de abril

Garanta sua vaga no
Saber Imobiliário 2021

Os corretores de imóveis e imobiliárias, que ainda 
não tenham pago a anuidade, têm até o dia 30 de 
abril para pagar no cartão de crédito, em sete vezes 
sem juros.

Outra opção de pagamento facilitado é o boleto 
bancário, que pode ser dividido em cinco vezes, sendo 
a primeira à vista e as demais todo dia 15 dos meses 
subsequentes, estas com acréscimo compensatório 
de 1% ao mês.

Aproveite as condições especiais. 
Acesse www.crecimg.gov.br/anuidade

A segunda edição do maior evento online para o 
corretor de imóveis está chegando!
A programação, de 3 a 6 maio, com garan� a 
de conteúdo de al� ssimo nível está completa e 
imperdível.

Olha só quem são os destaques do evento esse ano:

Dia 3 tem Mara Behlau abrindo o evento com 
dicas prá� cas sobre Comunicação de Sucesso. Ela é 
Doutora em Distúrbios da Comunicação Humana, 
Especializada em Neurociência da Liderança, Coach-
ACC da ICF com especialização em execu� vos, 
consultora em processos de comunicação, liderança 
e desenvolvimento de carreira. 

Dia 4 tem Guilherme Amaral falando sobre 
negociação e relação ganha-ganha. Ele é Carnegie 
Master e diretor na Dale Carnegie, treinou mais de 
9 mil empresários, empreendedores, execu� vos e 
profi ssionais em liderança, vendas, negociações, 
inteligência emocional, comunicação e relações 
humanas.

Dia 5 tem Eduardo Ferraz que vai falar sobre 
Comunicação em Vendas. Fera no assunto, como 
Consultor atendeu o Banco do Brasil, Bayer, Basf, 
Correios, Fiat, Fiep, Petrobras, Sadia, Sebrae, Sesi 
entre muitos outros.

Dia 6 tem Marcos Piangers, para fechar com 
chave de ouro mais uma edição do evento, falando 
sobre as transformações no trabalho. Assunto de 
interesse absoluto, sobretudo, os dias de hoje. 

Imperdível!
Já garantiu a sua participação?

Acesse: 
www.projetosaberimobiliario.com.br 

e faça sua inscrição.


