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Corretores e estudantes têm desconto em inscrições para Curso
Os corretores de imóveis adimplentes e estudantes dos Cursos de TTI e Gestão que se
inscreverem para o Curso Fotografia Imobiliária (como fazer fotos que vendem
imóveis), que o SINDIMÓVEIS-PB promoverá nos próximos dias 20 e 21 de fevereiro
em João Pessoa, com apoio do CRECI-PB, terão um desconto especial e o
investimento será de apenas R$ 280.

Aulas práticas em imóveis reais
Maiores informações e inscrições podem ser feitas obtidas através do número (83)
2107-0406. Ministrado pelo experiente profissional Diego Ramos, o curso, que será
realizado no auditório do Creci-PB, inclui aulas práticas em imóveis reais.

Órgãos e Prefeitura discutem desenvolvimento sustentável de Patos

Aspectos essenciais ao desenvolvimento sustentável do município de Patos, foram
discutidos por representantes de Órgãos ligados à cadeia produtiva do setor imobiliário
e da construção civil, durante audiência com o prefeito Dinaldo Wanderley Filho, em seu
gabinete e nesse sentido, um Seminário será realizado em breve.
A ideia é fazer um planejamento para os próximos 30 anos, eliminando históricos
problemas, como ligação clandestina de esgotos, contratos “de gaveta” e não
regularização de imóveis. O presidente do CRECI-PB, Rômulo Soares, defendeu ações
conjuntas de combate ao exercício ilegal da profissão e sugeriu a criação de uma
Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis.

Alteração em expediente no período do Carnaval
Em virtude do período de Carnaval, o CRECI-PB terá seu horário de atendimento
alterado, é o que determina portaria subscrita pelo presidente Rômulo Soares. Não
haverá expediente na sede do Órgão, em João Pessoa, e nas delegacias nas cidades
de Campina Grande, Conde, Santa Rita, Patos e Cajazeiras, entre segunda (12) e
quarta-feira (14).
Os prazos processuais que encerrarem nesse período não sofrerão prejuízo, já que
serão prorrogados até a próxima quinta-feira (15).
JOÃO PESSOA - PB
Avenida Almirante Barroso, 918 - Centro - Fone: (83) 2107-0406.
De Segunda à Sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00

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

