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Novos corretores de imóveis recebem carteira profissional
O mercado imobiliário paraibano ganhou esta semana mais 135 corretores de
imóveis. A solenidade que marcou a entrega das carteiras profissionais ocorreu
na noite da última quarta-feira no auditório do Senac, em João Pesoa. Na
ocasião, foram entregues certificados a sete imobiliárias pessoas jurídicas e o
juramento em nome dos novos corretores de imóveis foi feito por Mineias Paulo
da Silva, Creci nº 8329.

Em Cajazeiras
Na próxima quarta-feira, a entrega de carteiras se dará às 16h00, na cidade de
Cajazeiras, nas dependências do Arena Society (próximo à área de convivência
Frei Damião) e será marcada pela entrega do documento a 16 novos
profissionais e o agradecimento caberá à corretora de imóveis Danielle
Nascimento de Morais.

O começo de tudo
“O respeito e reconhecimento à profissão, criada e regulamentada por lei,
começam pelo registro no Conselho de classe. Somente através dele, é possível
o exercício das atividades em todo o território nacional”, destacou o presidente
do Creci-PB, Rômulo Soares.

Inscrições continuam abertas
Continuam abertas as inscrições para o Curso de Avaliação e Perícia Mercadológica
que o Sindimóveis-PB oferecerá, no período de 5 a 10 de junho, nas cidades de João
Pessoa e Campina Grande, em horários alternativos, nos turnos da manhã, tarde e
noite.

Número limitado de alunos
O número de alunos por turma é limitado e 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 em João Pessoa e na Delegacia do Órgão, em
Campina Grande. Maiores informações podem ser obtidas através dos números
2107-0406 (JP), 3244-6196 e 3321-6969 (CG).

Em João Pessoa e Campina Grande
Na Capital, o curso ocorrerá no auditório do Creci-PB, em duas turmas, nos dias
5, 6 e 7 das 13 às 17h00 e das 18 às 22h00. Em Campina, as aulas serão no
auditório do Senac, nos dias 8 e 9 das 18 às 22h00 e no dia 10 das 8 às 12h00.
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

