
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 sua inscrição em curso e integre o CNAI 

 
Ainda restam inscrições para o Curso de Avaliação e Perícia Mercadológica que será 
oferecido pelo Sindimóveis-PB entre os próximos dias 22 a 24 e 25 a 27 de janeiro, 
respectivamente, nos auditórios do Creci-PB nas cidades de João Pessoa e Campina 
Grande. Garanta a sua e habilite-se a integrar o Cadastro Nacional de Avaliadores 
Imobiliários (CNAI). Maiores informações dos números 3244-6196 (Sindimóveis-PB), 
2107-0406 (Creci-PB), 3321-6969 (Delegacia do Órgão em Campina Grande).

    Pagamento de anuidade com desconto de 10% até esta segunda-feira

Encerra nesta segunda-feira (15) o prazo para pagamento à vista da anuidade 2018 
devida por corretores de imóveis pessoas físicas e jurídicas com desconto de 10% ou 
parcelado em até cinco vezes sem juros; de terça-feira (16) a 15/2 o desconto é será de 
6% ou quatro parcelas e de 16/2 a 14/3, de 4% ou parcelamento em três vezes. Os 
boletos estão disponíveis para impressão no site www.creci-pb.gov.br.

Entrega de carteiras e certificado em Cajazeiras

Uma solenidade simples, porém bastante prestigiada, 
marcou a entrega, na Delegacia do CRECI-PB em 
Cajazeiras, de carteiras e certificado aos novos corretores 
Heverton Aurino, Luana Seixas e Liliane Marinho e a 
empresa Mais Engenharia & Imobiliária, de Uiraúna, 
representada por Francisco Moreira Gonçalves Segundo.

Solenidade prestigiada

 A solenidade foi conduzida pelos delegados titular e adjunto do Órgão na cidade, Rui 
Adriano e Atanásio Rolim, secretariada por Paula Regilândia e contou com a 
participação dos corretores de imóveis José Primo, Paulo Sóstenes, Raimundo Feitosa 
e Victor Vital, além de amigos e familiares.

Sorteado no Festival da Casa Própria recebe carro

O empresário Marco Antônio Souza, da Net 
Eventos e Montagens, realizadora do Festival da 
Casa Própria, fez a entrega do automóvel 
Chevrolet Onix Joy 0 Km ao feirante Sueldys 
Dantas, contemplado através de sorteio. A 
entrega contou com a participação do presidente 
do CRECI-PB, Rômulo Soares, que apoiou o 
Festival,  junto ao SINDUSCON-JP e do 
SINDIMÓVEIS-PB, do proprietário da Zona Sul 
Imobiliária, Joel Borges e do corretor de imóveis 
Adriano Lourenço, que intermediou a venda do 

apartamento no Residencial Morumbi, localizado no Novo Geisel.


