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CAMPINA GRANDE PB  - 

CRECI PB-
Iniciada venda de ingressos para Festa do Colibri

Já foi iniciada a venda para a Festa do Colibri, que o  Sindimóveis-PB realizará, 
com apoio do Creci-PB, às 21h00 do próximo dia 23 na Casa de Recepções 
Maison Blunelle, localizada no Conjunto Pedro Gondim, em João Pessoa. O 
evento marcará a comemoração pela passagem dos 55 anos de 
regulamentação da profissão de corretor de imóveis.

                                           Ingressos limitados

Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos ao custo de R$100 nas 
sedes do Sindimóveis-PB e do Creci-PB, situadas nos bairros de Miramar e 
Centro, respectivamente e além do acesso, incluem comidas e bebidas (all 
inclusive), sorteios de brindes entre os presentes e um automóvel 0 Km 
(exclusivo entre os corretores de imóveis presentes e adimplentes com o Creci-
PB). Maiores informações podem ser obtidas através dos números 3244-6196 e 
2107-0407. O evento conta com apoio do Creci-PB e do Cofeci.
        
                                      Cefisp tem novo membro

O presidente do Creci-PB, Rômulo Soares, 
entregou em seu gabinete a portaria de 
nomeação ao corretor de imóveis Wagner 
Travassos, novo membro da Comissão de 
Ética e Fiscalização Profissional (Cefisp), 
coordenada por Wagner Barbosa.

A Comissão é responsável pelo julgamento de processos e denúncias, bem 
como por opinar pela aplicação de sanções pelas práticas de infrações como 
auxílio ao exercício ilegal da profissão, o próprio exercício e transações em 
desacordo com a lei.

                         Campanha de valorização da categoria

 O Creci-PB deflagrou ampla campanha publicitária, exaltando a importância do 
corretor de Imóveis na intermediação imobiliária através das mídias digitais, 
rádio, TV, outdoor, busdoor, anúncios em jornais, cartazes e adesivos para 
veículos.

  Câmara Municipal de Patos homenageia corretores de imóveis

A Câmara Municipal de Patos aprovou, à unanimidade, Voto de Aplauso 
proposto pelo vereador Diogo Medeiros ao Creci-PB e a todos os corretores de 
imóveis da cidade, em reconhecimento do papel na sociedade de facilitar o 
sonho da casa própria de muitos cidadãos que trabalham dia e noite de forma 
honesta para prover dignamente o sustento da família.


