
O Clube de Benefícios tem o objetivo de contribuir para o 
fortalecimento e valorização da profissão de corretor de imóveis. 
Este é um dos compromissos do Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis - 3ª Região (CRECI-RS) na gestão 2019-
2021.
A iniciativa inovadora, que é um marco para categoria ao 
proporcionar retorno real à contribuição do corretor de imóveis 
oferece melhores condições e descontos em qualificação 
profissional, serviços e produtos de diversos segmentos.

Fundado no dia 20 de setembro de 2017, no Acampamento 
Farroupilha de Porto Alegre, o Departamento de Tradições 
Gaúchas – Corretores da Tradição foi um dos projetos inovadores 
da gestão do CRECI-RS. A iniciativa foi realizada para intensificar, 
por meio do tradicionalismo gaúcho, a integração entre os 
profissionais da categoria, clientes, familiares e sociedade em 
geral.

O crescimento profissional na corretagem de imóveis tem um pilar 
fundamental: o relacionamento construído em sua trajetória. Estar 
engajado em projetos e iniciativas que permitam um 
relacionamento fraterno e familiar com seus colegas de profissão, 
clientes e amigos, pode trazer uma constante expansão na sua 
carreira.
Desta forma, com o objetivo de fomentar o relacionamento entre 
os corretores de imóveis do Rio Grande do Sul, foi criado pelo 
CRECI-RS o grupo de motociclistas "Corretores do Asfalto". A 
iniciativa vai aproximar os apaixonados pela liberdade em duas 

rodas, podendo resultar em bons negócios no mercado imobiliário.

Os corretores de imóveis são culturalmente reconhecidos como 
"realizadores de sonhos", por viabilizarem o bem de consumo 
mais desejado pelo ser humano: a casa própria. Agora, com um 
simples gesto, por meio da iniciativa do CRECI-RS, os 
profissionais da categoria podem fazer a diferença na vida de 
muitas pessoas.
Quem doa sangue e/ou órgãos compartilha esperança e salva 
vidas. A continuidade dos sonhos de alguém pode depender de 
uma atitude sua. Faça parte desta iniciativa e mostre que a 
solidariedade corre em suas veias.
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FORMULÁRIO DE ADESÃO

Nome: _______________________________________
CPF: ________________________________________

Assinatura do requerente: _____________________________________

‘‘Aproveite as vantagens exclusivas’’.

Tenho interesse em participar do DTG

Tenho interesse em participar do Corretores do Asfalto

Tenho interesse em participar do Corretores Doadores

O crescimento profissional na corretagem de imóveis tem um pilar 
fundamental: o relacionamento construído em sua trajetória. Estar 
engajado em projetos e iniciativas que permitam um 
relacionamento fraterno e familiar com seus colegas de profissão, 
clientes e amigos, pode trazer uma constante expansão na sua 
carreira.
Desta forma, com o objetivo de fomentar o relacionamento entre 
os corretores de imóveis do Rio Grande do Sul, foi criado pelo 
CRECI-RS o grupo de motociclistas "Corretores do Asfalto". A 
iniciativa vai aproximar os apaixonados pela liberdade em duas 

rodas, podendo resultar em bons negócios no mercado imobiliário.

‘‘A liberdade
em

duas rodas’’

*

* Válido somente após recebimento das credenciais.


