
Nº 21

BOLETIM 
SEMANAL

Acompanhe notícias diariamente nas redes sociais: facebook.com/crecialagoas e instagram.com/crecialagoas e site creci-al.gov.br
Informativo semanário editado pela Assessoria de Imprensa do Creci-AL, com a colaboração do Cofeci. Editado por José Nunes - RG 437 

DE 05 A 11 DE JUNHO/2022

Fiscalização combate loteamentos irregulares e 
autua 5 ''falsos corretores'' na região Agreste

Em operações efetuadas nos municípios 
de Arapiraca, Girau do Ponciano e Traipu, a 
Fiscalização do Creci-AL inspecionou lotea-
mentos irregulares e autuou cinco pessoas 
por exercício ilegal da profissão, flagradas 
quando se passavam por corretores de imó-
veis.

O trabalho dos fiscais na região Agreste 
do Estado foi concluído neste final de sema-
na. Dos cinco ‘‘falsos corretores’’ autuados, 
três estavam comercializando imóveis em 
Arapiraca e dois em Girau do Ponciano.. 

Na região, a Fiscalização também 
encontrou loteamentos à venda, sem as 

exigências estabelecidas pela legislação que 
determina a comercialização de imóveis, 
como registro de incorporação.

O Creci-AL vai encaminhar ao Ministé-
rio Público, o resultado das operações e 
tomar outras medidas, a fim de coibir irregu-
laridades no mercado imobiliário desta 
região.

A instituição também alerta a todos 
para que, antes de comprar, vender ou alu-
gar, exijam a carteira de corretor de imóveis, 
ajudem a combater irregularidades e 
denunciem pelo whatsapp: (82) 98112-6776, 
ou pelo site: creci-al.gov.br. 

Depois de mobilizar os corretores de 
imóveis e criar um ponto de arrecadação de 
roupas e alimentos não perecíveis em sua 
sede para as vítimas das chuvas, o Creci-AL 
distribuiu os donativos na associação dos 
Criadores de Ostras e Mariscos da Palateia, 
uma das comunidades carentes do municí-
pio da Barra de São Miguel. 

A distribuição foi efetivada pelos repre-
sentantes do Creci-AL, Sérgio Cabral (presi-

dente) e Meire Bezerra (diretora), neste 
sábado (11). ‘‘Agradecemos a colaboração 
dos corretores e esperamos que a contribui-
ção traga um pouco de alívio e estímulo às 
pessoas desta comunidade’’, disse o presi-
dente.

Sérgio Cabral ressaltou ainda a sua 
confiança na solidariedade do Creci-AL a 
todos da Palateia, na forma de doações, para 
que ajudem a superar este momento difícil.

Creci faz doações às vítimas das 
chuvas na Barra de São Miguel 
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