
Gestão 2016/2018: 
Rômulo Soares de Lima

Avenida Almirante Barroso, 918 - Centro -  Fone: (83) 2107-0406. 
De Segunda à Sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00  

JOÃO PESSOA PB  - 

www.creci-pb.gov.br

Av. Dom Pedro , 449, Centro  -  Fone: (83) 3321-6969II
De Segunda à sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00

CAMPINA GRANDE PB  - 

CRECI PB-

AL concede voto de aplauso ao presidente do Creci-PB

A Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou, à unanimidade, voto de aplauso 
proposto pelo deputado Ricardo Barbosa ao presidente do Creci-PB, Rômulo 
Soares, em reconhecimento ao excelente desempenho à frente do Órgão. Ele 
destacou que Rômulo tem exercido com maestria e grande empenho o comando 
de tão importante instituição, o que tem engrandecido o mercado imobiliário 
paraibano.
                                 Diretor representa Creci-PB em CG

O diretor tesoureiro Zelír io Bezerra, 
repres en tou  o  Crec i -PB duran te  a 
inauguração de mais uma unidade da  
imobiliária Re/Max Bens na cidade de 
Campina Grande, ocasião em que destacou 
a visão empresarial do executivo Breno 
Aragão, em investir agora nesse momento e 
incrementar o mercado imobiliário, gerando 
trabalho e renda através de corretores de 
imóveis dev idamente  reg istrados e 

cadastrados. Zelírio esteve acompanhado do superintendente Gustavo Beltrão 
e da secretária Roseane Russely.        

   
                Festival da Casa Própria é lançado com sucesso

Cerca de 100 empresários dos setores 
da construção civil e imobiliário 
participaram quinta-feira no Hotel 
Manaíra, do lançamento do Festival da 
Casa Própria, que será realizado no 
Espaço Cultural de 3 a 7 de janeiro de 
2018. O evento, que visa movimentar 
o mercado imobiliário paraibano e 
fomentar a economia do estado, conta 
com o apoio do Creci-PB, Sinduscon-
JP e Sindimóveis-PB .

 Café Imobiliário: garanta sua inscrição

A cidade de Campina Grande receberá na próxima quinta-feira, através do programa de 
educação continuada Educacreci, o projeto Café Imobiliário, que percorre o Brasil 
levando conhecimentos aos profissionais do mercado imobiliário, mudando suas 
maneiras de fazer negócios e fazendo-os entender melhor o funcionamento e a 
dinâmica do mercado imobiliário. As inscrições ainda podem ser feitas através do site 
educacreci.com.br. O evento será realizado das 19 às 22h00 no auditório da Fiep.    


