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CAMPINA GRANDE PB  - 

CRECI PB-
Creci-PB terá expediente normal na próxima sexta-feira

O expediente na próxima sexta-feira (16) será normal na sede do Creci-PB e nas 
delegacias nas cidades de Campina Grande, Patos e Cajazeiras. No dia anterior 
(quinta-feira) o Órgão não funcionará, devido ao feriado nacional de Corpus 
Christi, consagrado as festividades religiosas da Igreja Católica, com o intuito de 
comemorar a eucaristia e a comunhão do corpo e sangue de Jesus Cristo.
       
             Cofeci  realiza 2º Seminário de Integração Operacional

O Conselho Federal de Corretores de 
Imóveis realizou entre as últimas terça e 
quinta-feira,  em Foz do Iguaçu (PR), o 2º 
Seminário de Integração Operacional. O 
Creci-PB teve uma das mais expressivas 
representações no evento, através do 
diretor-tesoureiro Zelírio Bezerra, do 
superintendente Gustavo Beltrão, do 
coordenador de fiscalização Hermano 
Batista e do assessor contábil Rômulo 
Teotônio.

O Seminário teve como objetivo debater, planejar e avaliar assuntos que transitem no 
âmbito das operações das gestões financeiras do Sistema Cofeci-Creci, visando refletir 
a prática de ações no sistema, tomando como direcionamento os assuntos discutidos, 
fomentando o surgimento de outras possibilidades de análises que permitam 
amadurecer o conceito de padronização de rotinas, buscando uma otimização 
processual que conduza a um desenvolvimento operacional cada vez mais efetivo.

          
      Creci-PB apoia Curso gratuito de TTI oferecido pelo IFPB                

Campus de Cabedelo

O Instituto Federal da Paraíba, Campus de 
Cabedelo oferecerá gratuitamente 40 
vagas para o curso de Técnico em 
Transações Imobiliárias que a Instituição 
realizará no segundo semestre deste ano.

As inscrições foram abertas no último dia 
1º, vão até o próximo dia 26 de junho e 
podem ser fe i tas a t ravés do s i te 
www.ifpb.edu.br. As aulas ocorrerão no 
turno da tarde durante o período de um ano 
e seis meses.

Ao receber a visita da coordenadora de ensino do IFPB, professora Isabela Augusta, do 
coordenador do curso de TTI, professor Mário Lyra e do professor Lúcio Flávio, o 
presidente do Creci-PB, Rômulo Soares manifestou apoio do Órgão à iniciativa.
                              


