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Juntos para um mercado imobiliário mais seguro

MENSAGEM DO PRESIDENTE
Seja bem-vindo ao nosso Programa
Condomínio Parceiro!

O projeto é uma iniciativa do Creci de Goiás, em
conjunto com as entidades do mercado imobiliário,
que visa esclarecer e informar a comunidade sobre
a profissão de corretor de imóveis.
O corretor de imóveis é o profissional regulamentado
por lei (Lei 6.53078) para intermediar as negociações
de compra, venda, locação e permuta de imóveis
residenciais e comerciais. As atividades
desenvolvidas pelo profissional garantem a
desburocratização, a rapidez e a segurança
jurídica dos negócios imobiliários.
A boa prática da profissão, com a atuação
restrita da atividade por corretores de imóveis
devidamente habilitados pelo Conselho
Regional de Corretores de Imóveis (Creci) é
benéfica para todos. Os profissionais ganham
com a valorização da profissão, o condomínio
e seus integrantes garantem sua segurança
patrimonial e a sociedade pode ter a certeza
do melhor negócio.
É com alegria que contamos com sua parceria
para o desenvolvimento de um mercado
imobiliário mais seguro!
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Imóvel,
com corretor
O que ésó
SECOVI
GOIÁS? de imóveis
Olá amigo! Estou procurando um
apartamento nesse condomínio.
Você tem algum para vender?

SecoviGoiás
Sindicato das imobiliárias
e condominios do Estado
de Goiás

Como não sou corretor de imóveis,
não tenho imóveis para venda.
Posso verificar se tem algum
profissional já cadastrado aqui no
condomínio para te indicar.

Em mais de quatro décadas de existência, o SecoviGoiás
tem demonstrado disposição para o trabalho, compromisso
com o associado e capacidade de se reinventar e dar
continuidade, com a mesma eficiência e qualidade,
à missão de acompanhar, sugerir, e auxiliar para o
incessante avanço da cadeia da habitação no estado.
PROFISSÃO REGULAMENTADA
A profissão de corretor de imóveis é regulamentada pela Lei
6.530/78 . Somente o profissional com curso na área imobiliária
(técnico ou superior) e registro no Conselho Regional de
Corretor de Imóveis (Creci) pode atuar como corretor de
imóveis.

Saiba todos os benefícios e vantagens de ser um
associado SecoviGoiás lendo o código QR
ou acessando: www.portalsecovi.com.br/beneficios

ATENÇÃO

EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO
É CRIME
A intermediação da venda, compra ou aluguel de imóvel
por indivíduo que não possui registro no Conselho Regional
de Corretores de Imóveis (Creci) consiste em exercício ilegal
da profissão (previsto como crime na Lei de Contravenções
Penais). Ao ser constada a irregularidade, é lavrado Termo
Circunstanciado na Polícia Federal, podendo resultar em
multa e até prisão.
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Como identificar um corretor de imóveis?
Bom dia, senhor. Tudo bem?
Vim mostrar o apartamento
302.

Tudo ótimo. Por favor,
para liberação, preciso da sua
identificação; está com sua
carteira profissional ?

Leia o QR CODE e siga as instruções para verificar se o Corretor está regular com o CRECI

Exija a carteira profissional do corretor de imóveis
Todo corretor de imóveis ou imobiliária, devidamente
inscrito no Conselho Regional de Corretores de
Imóveis, possui um número de inscrição (CRECI), que
consiste em um número precedido da sigla CF (no
caso de pessoa física) ou CJ (para imobiliárias), e uma
carteira profissional ou o cartão de regularidade.
Também é possível verificar a inscrição do profissional no site do Conselho, em www.crecigo.gov.br.

Ele não é corretor de imóveis, e agora?
O exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis deve
ser denunciado pela sociedade e pelos profissionais devidamente inscritos no Conselho. A denúncia é anônima, o
denunciante não será identificado ao profissional.
Entre em contato pelo fiscalizacao@crecigo.gov.br/ (62)
3236-7370 ou (62) 99643- 1994 (whatsapp)
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O que é CRECI?
Bom dia Patrícia! Esses dias
veio um rapaz dizendo ser corretor
de imóveis, mas não tinha Creci.
Nesses casos, temos sempre que
verificar se o profissional possui
Creci e caso não tenha, não deixá
-lo entrar, para não colocarmos
em perigo o condomínio.
Bom dia Dona Marlene!
Sempre peço que apresente
a carteira profissional. Ouço
muito sobre o Creci, mas não
sei exatamente o que ele é.

O CRECI é o Conselho
Regional de Corretores de
Imóveis, órgão regulamentado
pela Lei 6530/78 para fiscalizar
zar e regular a profissão de corretor
tor de imóveis. Além da inscrição de
pessoas físicas e jurídicas para ingresso
na profissão, o Conselho é responsável
pela fiscalização da atividade, no
combate e coibição aos contraventores
(quem exerce ilegalmente a profissão)
visando garantir a segurança dos
negócios imobiliários.
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Como se tornar um corretor de imóveis?
Opa Pedro! Sempre
pontual para a troca de turno!
Só assim para gente conversar.
Você viu como o José do
apartamento 102 anda mudado?
Dizem que agora é corretor
de imóveis.

Pois é Jair, fiquei
sabendo. Até me interessei
na profissão, você sabia que
tem curso técnico para atuar
no mercado imobiliário?

Para se tornar um corretor de imóveis é necessário ter formação
escolar mínima de Nível Médio (antigo 2º grau) e fazer o curso na área
imobiliária, que pode ser a graduação superior em Ciências Imobiliárias/
Gestão Imobiliária ou o Técnico em Transações Imobiliárias. Durante o
curso já é possível atuar no mercado imobiliário como estagiário (a
inscrição no Conselho é permitida com 30 dias de curso) e ao
finalizar a formação, com o diploma em mãos, fazer a inscrição
definitiva no Conselho, como corretor de imóveis.

ONDE ESTUDAR?
O site do Creci de Goiás divulga a lista das escolas
autorizadas pelo Ministério da Educação e pelo Conselho
Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci) para ministrar o
curso na área imobiliária.
Acesse: crecigo.gov.br/canal-do-cidadao/escolas-autorizadas/
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SecoviGoiás

Olá amigo! Estou procurando um
apartamento nesse condomínio.
Você tem algum para vender?

Sindicato das imobiliárias
e condominios do Estado
de Goiás

Como não sou corretor de imóveis,
não tenho imóveis para venda.
Posso verificar se tem algum
profissional já cadastrado aqui no
condomínio para te indicar.

Em mais de quatro décadas de existência, o SecoviGoiás
tem demonstrado disposição para o trabalho, compromisso
com o associado e capacidade de se reinventar e dar
continuidade, com a mesma eficiência e qualidade,
à missão de acompanhar, sugerir, e auxiliar para o
incessante avanço da cadeia da habitação no estado.
PROFISSÃO REGULAMENTADA
A profissão de corretor de imóveis é regulamentada pela Lei
6.530/78 . Somente o profissional com curso na área imobiliária
(técnico ou superior) e registro no Conselho Regional de
Corretor de Imóveis (Creci) pode atuar como corretor de
imóveis.

ATENÇÃO

Saiba todos os benefícios e vantagens de ser um
associado SecoviGoiás lendo o código QR
ou acessando: www.portalsecovi.com.br/beneficios

EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO
É CRIME

A intermediação da venda, compra ou aluguel de imóvel
por indivíduo que não possui registro no Conselho Regional
de Corretores de Imóveis (Creci) consiste em exercício ilegal
da profissão (previsto como crime na Lei de Contravenções
Penais). Ao ser constada a irregularidade, é lavrado Termo
Circunstanciado na Polícia Federal, podendo resultar em
multa e até prisão.

62 99643-1994

62 3236-7350
Leia o QR CODE, para acessar o nosso site.

62 99643-1994
@crecigo
crecitv
crecigoias
crecigoias

