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CAMPINA GRANDE PB  - 

CRECI PB-
Creci-PB leva esclarecimentos sobre convênio a todo o 

estado

O 1° vice-presidente do Creci-PB, Garibaldi Porto e o diretor secretário Edson 
Medeiros participaram entre as última terça e quinta-feira, de uma série de 
reuniões em Brasília com diretores, superintendentes e gerentes de alienação 
da Caixa (Gilies), discutindo as normas operacionais do Convênio, assinado 
pelo presidente do Cofeci João Teodoro e o vice-presidente da CEF, Marcelo 
Prata, que permitirá a intermediação por corretores de imóveis, da venda de 
imóveis retomados pela Instituição.
       
         Assinatura de convênio

Esta semana, o presidente do Creci-PB, 
Rômulo Soares e o diretor secretário e 
coordenador do convênio no estado, Edson 
Medeiros, percorrerão três cidades, duas 
delas no Alto Sertão, tirando todas as 
dúvidas de corretores de imóveis e 
empresas imobiliárias sobre edital, check-
list de documentos e todos os demais 
aspectos relacionados ao processo.

          
                                      Dias, locais e horários

Assim, ambos estarão às 17h00 de terça-feira (30) na Delegacia do Órgão, em 
Cajazeiras, às 14h00 da quarta-feira (31) na Delegacia do Conselho em Patos e 
às 11h00 da quinta-feira (1/6) no auditório do Senac em Campina Grande, junto 
à gerência de credenciamento da Caixa. “Iniciamos esses esclarecimentos pela 
Capital e estamos levando-os a todo o estado”, afirmou Rômulo.
                              

Mercado imobiliário na TV

O programa Melhor Escolha obteve primeiro lugar, com 47%  de audiência em seu 
horário de exibição, segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Ibope. Para o presidente 
do Creci-PB, Rômulo Soares, o resultado traduz o reconhecimento ao programa, pela 
excelência na qualidade dos conteúdos sobre a cadeia produtiva da construção civil e 
do mercado imobiliário. “Esse eu recomendo”, afirmou

                Sorteio de carro O Km encerra Feira de Imóveis

A Feira de Imóveis, promovida pela Caixa Econômica Federal, com apoio do Creci-PB e 
do Sindimóveis-PB, que teve início segunda-feira e vai até a noite desse domingo, na 
Praça do Povo do Espaço Cultural, em João Pessoa, será encerrada com o sorteio de 
um veículo Fiat Mobile 0 Km entre os participantes que tiverem adquirido imóveis no 
referido período.


