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CAMPINA GRANDE PB  - 

CRECI PB-
Creci-PB e BNB discutem parceria

Taxas diferenciadas exclusivamente para 
empresas imobiliárias através de linhas de 
crédito do Banco do Nordeste do Brasil, 
voltadas a compra de imóveis comerciais; 
c o n s t r u ç ã o ,  r e f o r m a  e  a m p l i a ç ã o ; 
financiamentos do escritório; capital de giro e 
aquisição de veículos utilitários.
       

                                     Termos e condições

Esses são apenas alguns pontos da parceria que começou a ser firmada entre o 
presidente do Creci-PB, Rômulo Soares e o gerentes José Marcus (de Negócios 
da Superintendência) e Adoniran Viana e Murilo Romero.  Maiores detalhes 
sobre termos e condições serão dados oportunamente.

          
                                          Participação

O encontro contou com a participação dos diretores tesoureiro e secretário 
Zelírio Bezerra e Edson Medeiros, dos conselheiros federais Assis Cordeiro e 
Clerton Franca, da coordenadora da Comissão das Mulheres de JP, Gerlane 
Vinagre e do ouvidor Fabiano Cabral, além do conselheiro Wagner Barbosa.
                              

Participante recebe carro sorteado em Feira

O automóvel Fiat Mobile 0 Km sorteado no encerramento da Feira da Casa Própria, no 
Espaço Cultural, em João Pessoa, foi entregue terça-feira ao participante Cássio Dias 
da Silva, que durante o período do evento, comprou uma casa em Santa Rita no valor de 
R$ 95 mil através da Lopes de Andrade Imobiliária, localizada no conjunto dos 
Bancários.

As chaves do carro foram entregues pelo empresário Waldemir Lopes Júnior, do 
presidente do Creci-PB Rômulo Soares e da representante da empresa Chuva de 
Ideias,  Vanessa Martinez,  que apoiaram e organizaram o evento.

  Dúvidas sobre convênio são dirimidas por Creci-PB e Caixa

O diretor-secretário do Creci-PB e coordenador 
do convênio do Órgão com a Caixa para venda 
de imóveis retomados pela Instituição, Edson 
Medeiros, percorreu entre as últimas terça e 
quinta-feira as cidades de Patos, Cajazeiras e 
Campina, tirando, junto a executivos da CEF, 
dúvidas  sobre edital, check-list de documentos 
e todos os demais aspectos relacionados ao 
processo.


