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Creci-PB felicita funcionários e colaboradores pela passagem do Dia do
Trabalho
A Diretoria do Creci-PB
pa ra be n iza t od o s os se us
funcionários e colaboradores
pela pa ssag em do Dia d o
Tr a b a l h o , m u n d i a l m e n t e
comemorado nesta segundafeira 1º, na certeza de que nessa
gestão têm sido uma constante o
prestígio a princípios
fundamentais, como a
humanização no tratamento e a
valorização profissional.
Valorização profissional como prioridade de gestão
Nesse contexto, há trinta dias foi aprovado em plenária e implantado um novo
Plano de Cargos e Salários (PCS), que prioriza os funcionários e lhes abre novos
horizontes, através, por exemplo, de progressões funcionais horizontais e
verticais pautadas em escolaridade, experiência, responsabilidade e
assiduidade, com o foco principal na meritocracia. Dentre vantagens indiretas, o
Creci-PB assegura auxílios alimentação, saúde e odontológico.
Exercício profissional só com nova cédula de identidade
Os corretores de imóveis que ainda não buscaram a nova cédula de identidade
profissional devem fazê-lo, com a máxima brevidade possível, junto ao CreciPB. Expedida anualmente, ela terá validade até o dia 15 de abril do ano seguinte
ao de referência e a expedição é condicionada ao pagamento da anuidade e a
atualização cadastral pelo profissional, direta e gratuitamente no caso da
Paraíba, através do site do Órgão.
Vários documentos em um só
“Confeccionada em cartão rígido de PVC, ela contém o número do CNAI e
funciona como identidade civil, cartão de regularidade e prontuário”, quem não a
tiver, ou está irregular ou não é corretor e estará sujeito, portando, às normas da
lei”, alertou o presidente do Rômulo Soares.
Carteira vermelha sem validade
Desde o último dia 1º de janeiro, a antiga carteira profissional (vermelha), deixou
de ser expedida e as já emitidas só são válidas e têm permanecido na posse dos
respectivos titulares, carimbada pelo Creci com a expressão “Documento
histórico, sem validade legal”.
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