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Buscando aumentar a produ� vidade e dar melhores condições de traba-
lho para os agentes profi ssionais, o Creci Minas renovou parte de sua frota 
de veículos.

O setor conta com 25 profi ssionais, sendo 12 na capital e 13 nas 16 regio-
nais que o Conselho possui no interior de Minas.
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O nosso parceiro Escola Técnica Bri� o está com inscri-
ções abertas para os seguintes cursos, com 50% de des-
conto para os corretores de imóveis.

Uma das ferramentas mais relevantes no relacionamento com o Congres-
so Nacional, a Agenda Legisla� va 2022 do setor imobiliário foi lançada no 
úl� mo dia 27, em solenidade em Brasília. A obra é uma inicia� va do Siste-
ma Cofeci-Creci para iden� fi car todos os projetos de lei que podem afetar 
o mercado imobiliário que estão em tramitação na Câmara e no Senado.

O senador Alexandre Silveira e o deputado federal Weliton Prado, de Mi-
nas Gerais, apoiaram o movimento por meio de mensagem enviada aos 
corretores de imóveis, que podem ser conferidas em nosso Instagram (@
crecimg). Na solenidade de lançamento da Agenda, representaram o Creci 
Minas o presidente, Alexandre Rennó, e os conselheiros federais, Fernan-
do Viana e Newton Marques Barbosa Junior

Após mapear o conjunto dessas propostas, que são mais de cem, o Cofeci 
aloca uma equipe de especialistas para estudá-las. Em seguida, assume 
uma posição de ser contra, a favor ou parcialmente a favor diante de cada 
proposta. Esse posicionamento e seus respec� vos argumentos são usados 
para convencer os parlamentares a apoiar os corretores de imóveis e o 
mercado imobiliário na hora de votar nova legislação.

O lançamento da Agenda Parlamentar é uma solenidade em que os depu-
tados e senadores se reúnem com as lideranças do Sistema Cofeci-Creci 
para receber em mãos a publicação e também para conhecer quais os as-
suntos de maior impacto para o segmento. 

Os presidentes de cada Creci vêm atuando em seus respectivos estados 
para mobilizar suas respectivas bancadas federais no apoio à Agenda 
Parlamentar.
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Criado para ser um instrumento de credibilidade, inova-
ção e confi ança junto à sociedade e para dar liberdade 
aos corretores de imóveis, o Portal Creci Brasil é uma 
novidade que une corretores de imóveis do país inteiro.

Passo a passo 

1 → Para acessar o Portal e ter à disposição todos os 
serviços de anúncios de imóveis é necessário ter um 
e-mail com o endereço @creci.org.br. Ele é exclusivo 
para corretores de imóveis e é sua credencial para aces-
so a vários serviços disponibilizados pelo sistema, inclu-
sive para a publicação de imóveis no portal imobiliário 
Creci Brasil. O profi ssional deve acessar o endereço criar.
creci.org.br, elaborar e ativar seu e-mail oficial.

2 → Com o e-mail criado, o corretor poderá acessar o 
portal no endereço portalcreci.org.br e se cadastrar. 
Após esse registro, o profi ssional receberá um e-mail 
com diversas informações. Uma delas é um link com um 
manual de como realizar o acesso, cadastro e interação 
dentro do portal (ajuda.portalcreci.org.br).
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