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Curso de Avaliação e Perícia Mercadológica atrai centena de corretores 

 

Foi bastante concorrido o curso Curso de Avaliação e Perícia Mercadológica, 
realizado pelo SINDIMÓVEIS-PB esta semana nas cidades de João Pessoa e 
Campina Grande, ministrado pelo professor João Diniz Marcello, com apoio 
institucional do CRECI-PB e do COFECI.

    Em João Pessoa e Campina Grande

As aberturas do curso em JP e CG foram feitas pelo presidente do CRECI-PB, 
Rômulo Soares, acompanhado do 2º vice-presidente  Fabiano Cabral, do diretor 
secretário Edson Medeiros e do presidente e vice-presidente SINDIMÓVEIS-
PB, Garibaldi Porto e Ubirajara Marques.

Aptos a emitir parecer técnico 

Os aprovados agora aptos a se cadastrar no CNAI e habilitados a emitir parecer 
técnico de avaliação mercadológica, que é o documento resultante da atividade 
de avaliação imobiliária, que permite a juízes nomearem corretores de imóveis 
peritos judiciais e auxiliá-los nas ações judiciais que envolvam bens imóveis.

CRECI-PB vai onde o corretor está

Dentro do conceito de descentralização 
administrativa e estadualização de ações que 
marca a atual gestão do CRECI-PB, o presidente 
Rômulo Soares e o diretor secretário Edson 
Medeiros, acompanhados do 1º vice-presidente 
Lamarck Leitão, do 2º diretor secretário Josemar 
Nóbrega e dos delegados Kayro Medeiros e 
Antônio Alves, se reuniram na manhã da última 
sexta-feira com corretores da cidade de Patos e 
Região, ocasião em que falaram sobre o 
planejamento do Órgão para este ano e colheram 
sugestões dos presentes.

Na terça e quarta-feira, o encontro se deu com corretores de Guarabira, Bananeiras e 
Solânea.


