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Reunião discutirá participação em eventos internacionais
O planejamento para participação do Creci-PB nos eventos internacionais do mercado
imobiliário será objeto de reunião que ocorrerá às 16h00 da próxima terça-feira no
auditório do Órgão, conduzida pelo assessor da presidência do Sistema Cofeci-Creci,
Francisco Pesseri e o vice-presidente para relações internacionais Waldemir Bezerra
com diretores do Regional.

Nova edição do Educacreci
No mesmo dia, às 19h00, acontecerá no auditório do Sebrae, em
João Pessoa, mais uma edição do programa de educação
continuada Educacreci, com duas importantes palestras.
Aqueles que não conseguiram efetuar sua inscrição através da
doação de um quilo de alimento não perecível, poderão
acompanhar a transmissão ao vivo nas redes sociais, através do
site www.creci-pb.gov.br ou sua página no facebook
www.facebook.com/creci-pb

Novos profissionais recebem carteiras e certificados

A semana foi marcada pela Creci-PB terça e quarta-feira pela entrega de carteiras
profissionais e certificados a 143 novos corretores de imóveis e pessoas jurídicas
Campina Grande e João Pessoa, durante sessões solenes das mais prestigiadas, que
lotaram os auditórios do Senac nas duas cidades. Em ambas as ocasiões, os novos
profissionais foram brindados com uma palestra proferida pela especialista em
operações imobiliárias e direito imobiliário Margoreth Castro, sobre “A boa fé e a
exclusividade nos negócios imobiliários”.

Creci-PB promove treinamento e curso
O Creci-PB quinta-feira no auditório de sua sede, em
João Pessoa, delegados titulares e adjuntos das
Delegacias do Órgão nas cidades de Campina
Grande, Cajazeiras e Patos, para treinamento,
ministrado pelo diretor pedagógico Oscar Hugo
Guimarães e pelo assessor jurídico Manoel Pereira
Dias, ambos do Cofeci. No dia anterior foi a vez de
presidente, coordenador e membros da Turma de
Julgamento e Cefisp, assessores jurídicos e fiscais do Creci-PB terem de curso de
formação ministrado pelo assessor jurídico Manoel Pereira Dias.
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