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SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS
NO ESTADO DE GOIÁS

Contribuição Sindical 2012
O corretor de imóveis que não efetuou o pagamento da Contribuição Sindical no último dia 29 de fevereiro poderá retirar a nova
boleta na sede do sindicato ou solicitar através do e-mail: atendimento @sindimoveis-go.org.br.

Por que pagar a Contribuição Sindical?
O SINDIMÓVEIS-GO esclarece que a Contribuição tem caráter compulsório, portanto, é uma obrigação do profissional liberal
recolher anualmente este tributo e, caso não o faça estará sujeito a sanções que podem chegar até a suspensão do exercício
profissional.
O recolhimento está amparado nos arts. 578 a 610 da CLT e ainda Nota Técnica do Ministério do Trabalho. A participação da
classe é fundamental para que possamos continuar lutando pelos interesses coletivos e valorização profissional.
“Art.579 - A contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou
profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do Sindicato representativo da mesma categoria ou profissão, ou, inexistindo este,
na conformidade do disposto no art. 591”.
Penalidades: Lembramos que na falta de pagamento, cabe ao Sindicato promover a respectiva COBRANÇA JUDICIAL,
conforme o artigo 606 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT. Valor: R$ 166,50 (Cento e sessenta e seis reais e cinqüenta
centavos). O SINDIMÓVEIS está à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas pelo telefone (62) 3942-6530

Sindimóveis realiza
Curso de loteamento
Data: De 26 a 28 de março

Apólice de seguro!
Atenção, corretores
sindicalizados!

A partir do dia 30/03 estarão disponíveis na sede do SINDIMÓVEISLocal: Auditório do SINDIMÓVEIS-GO - 5º andar Ed. Palácio
as apólices de seguro da Bradesco Seguros individualizadas para os
do Comércio.
corretores de imóveis sindicalizados que efetuaram o pagamento no
Horário: Das 18 h e 30 min às 22 h e 30 min
Investimento: R$ 80,00 corretor de imóveis sindicalizado, dia 30 de janeiro.
Maiores informações no SINDIMÓVEIS-GO: (62) 3942-6530.
R$ 160,00 - corretores de imóveis e estagiários e R$ 200,00 outros profissionais.
Inscrições e informações: Tratar com Luciana Carvalho,
ou fone:(62)3942-6530 ou Washington (62) 8407-3855.

Nossos sinceros
sentimentos

8 de março
Dia Internacional da Mulher!

O número de corretoras de imóveis cresce a cada dia. As mulheres
dão um brilho na profissão. O jeito todo especial de cativar as pessoas,
pelo sorriso e profissionalismo de mostrar ao seu cliente as melhores
A diretoria do SINDIMÓVEIS declara os sinceros condições de adquirir o seu sonho.
sentimentos ao Conselheiro do CRECI-GO, Francisco
Ludovido pelo falecimento de sua mãe a Sra. Maria Luiza
O SINDIMÓVEIS, parabeniza todas as corretoras de imóveis e
Martins Ludovico no último dia 29 de fevereiro.
funcionárias do sindicato pelo “Dia Internacional da Mulher”.

Seja uma corretora
ou corretor de imóveis

As primeiras
50 pessoas que
inscreverem-se no
curso “Técnico em
Transações
Imobiliárias” receberão
a agenda do corretor
2012.

Sindimóveis-GO tem a honra de ser a sua porta para o curso de formação profissional de Técnico em Transações
Imobiliárias, imprescindível para quem deseja se tornar um corretor de imóveis devidamente inscrito no CRECI.
Curso à distância, reconhecido pelo MEC e COFECI que respeita o seu ritmo de aprendizagem. Material didático incluso.
VEJA AS VANTAGENS DE INSCREVER-SE ATRAVÉS DO SINDIMÓVEIS:
• Assessoria desde a inscrição à conclusão do curso; Apoio de um sindicato com 63 anos de trabalho e que a há 10 anos
favorece a formação de novos corretores de imóveis; Agente de integração do estágio; Apólice de seguro
individualizada; Encaminhamento às empresas imobiliárias.

Curso parcelado em até 5 vezes
Empresas imobiliárias, solicitem um representante para informações e inscrições.

Ligue agora: 3942-6530 ou acesse www.sindimoveis-go.org.br

Av. Anhanguera nº 5674, 7º andar, Sl.701/703, Ed. Palácio do Comércio, Fone: 3942-6530

