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Creci autua quatro pessoas 
por exercício ilegal da profissão

20 A 27 DE FEVEREIRO/2022

LUTO

José Nunes/Assessoria de Imprensa Creci-AL

ESPAÇO CORRETORES

Morreu neste domingo (27) um dos 
iluminados líderes do Sistema Cofeci-
Creci, Samuel Arthur Prado, aos 76 
anos, presidente do Creci-BA, reeleito 
em julho do ano passado, assumiu em 
janeiro último para o triênio 
2022/2024.

Com mais de 40 anos de profissão, 
Samuel Prado construiu família 
somente como corretor de imóveis. 
Era um profundo conhecedor da 
legislação e será sempre um exemplo 
de inspiração para muitos que atuam 
na profissão em todo Brasil.

Samuel Prado exerceu inúmeros 
cargos no sistema Cofeci-Creci. Ele 
também está na galeria dos ex-
presidentes do Creci-AL. Administrou 
a regional de 2000 a 2001, período de 
intervenção, onde sempre será 
lembrança de postura verdadeira, 
franca e respeitada.

Ele tinha um fascinante senso de 
humor que trazia leveza e facilitava o 
diálogo. Assim, ensinava a todos 
valores profissionais que devem ser 
mantidos eternamente.

Estamos de luto. Temos a certeza que 
todas as pessoas que o conheceram 
estão sentido o mesmo. 

Devemos manter seu nome vivo. 
Samuel Prado, desejamos uma infinita 
existência em paz no seu novo lar!

A Fiscalização do Creci-AL continua 
intensificando seus trabalhos, para 
manter a segurança e tranquilidade dos 
negócios imobiliários em todo o Estado.  
No último final de semana foi realizada 
uma operação de análise de documentos e 
da checagem para determinar a regulari-
dade dos inscritos e de ‘falsos corretores’.  

Os fiscais realizaram 21 atos de 
constatações e 11 atos de infração, sendo 
quatro por exercício ilegal da profissão.  A 
Fiscalização também vem realizando 

pesquisas nas principais redes sociais, sites 
de classificados e portais, para a identifica-
ção de ‘falsos corretores’ anunciando 
indevidamente e de profissionais com 
publicidades irregulares.

Os fiscais recebem denúncias pelo 
whatsapp: 98112-6776, ou pelo site: creci-
al.gov.br, podem ser anônimas. ‘‘As 
denúncias apresentadas nesse sentido 
têm nossa atenção especial. Pedimos a 
colaboração de todos’’, ressaltou o presi-
dente do Creci-AL, Sergio Cabral.

O Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis de Alagoas (Creci-AL) realizou 
uma sessão solene de diplomação e 
outorga formal de posse dos conselheiros 
e diretores, eleitos para o próximo triênio 
(2022/2024), na quinta-feira (24). O 
presidente da instituição, Sergio Cabral, 

ressaltou entre os novos projetos da sua 
administração, um que é voltado à 
fiscalização da atividade profissional de 
corretor de imóveis, diante da necessidade 
de envolver mais a categoria e a sociedade, 
com objetivo de impedir o mau exercício 
da profissão.

Novos conselheiros e diretores
do Creci são empossados
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