
Gestão 2016/2018: 
Rômulo Soares de Lima

Avenida Almirante Barroso, 918 - Centro -  Fone: (83) 2107-0406. 
De Segunda à Sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00  

JOÃO PESSOA PB  - 

www.creci-pb.gov.br

Av. Dom Pedro , 449, Centro  -  Fone: (83) 3321-6969II
De Segunda à sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00

CAMPINA GRANDE PB  - 

CRECI PB-

Garanta já sua inscrição para o Curso de Avaliação 
 

Continuam abertas as inscrições para o Curso de Avaliação e Perícia 
Mercadológica que será ministrado pelo professor João Diniz Marcello nos 
períodos de 22 a 24 e 25 a 28 deste mês, respectivamente, nos auditórios do 
CRECI-PB nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, em horários 
alternativos, nos turnos da tarde e noite.

    Número limitado de alunos

O número de alunos por turma é limitado, o investimento pode ser parcelado em 
até duas vezes no boleto ou cheque. As inscrições podem ser feitas no horário 
comercial na sede do CRECI-PB, que ao final certificará os concluintes, 
legitimando-os a se cadastrar no CNAI. Maiores informações podem ser obtidas 
através dos números 3034-5749, 2107-0406 e 3321-6969.

Alerta sobre prazo de entrega de declaração ao Coaf

O CRECI-PB renova o alerta às pessoas físicas e jurídicas que exerçam 
atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis, em caráter 
permanente ou eventual, de forma principal ou acessória, que têm até o próximo 
dia 31/1 para apresentar ao COAF declaração de inocorrência de propostas, 
transações ou operações passíveis de serem comunicadas nos termos legais.

Onde encontrar maiores informações

Maiores informações podem ser obtidas no link do COAF disponibilizado no site 
www.creci-pb.gov.br, onde as pessoas físicas e jurídicas podem tirar todas as 
dúvidas relativas ao tema, através de Guia elaborado de forma simples e 
didática pelo CRECI-SP.

Festival da Casa Própria é encerrado em grande estilo

O Festival da Casa Própria encerra na 
noite deste domingo, sorteando um 
automóvel 0 Km entre os adquirentes 
de imóveis às 35 construtoras e 
imobiliárias participantes do evento, 
que começou o ano movimentando o 
mercado imobiliário paraibano, com 
apoio do CRECI-PB, SINDUSCON-JP 
E SINDIMÓVEIS-PB.


