
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-
Creci-PB condiciona aceitação de diplomas de TTI

Os diplomas de TTI só serão aceitos pelo Creci-
PB com o Sistec/MEC e validados pelo mesmo. 
Esta foi uma das deliberações tomadas durante 
a segunda reunião extraordinária de diretoria do 
Conselho, realizada na tarde da última sexta-
feira nas dependências Hotel Meliá Brasil 21, 
em Brasília. Na ocasião, também foi avaliada a 
participação da delegação paraibana no 
Enbraci. 
                         

                       Mercado imobiliário ganhará novos profissionais

O Creci-PB realizará às 19h00 da próxima quarta-feira (11) e do dia 19, nos 
auditórios do Senac nas cidades de João Pessoa e Campina Grande,  
solenidades de entrega das carteiras profissionais e certificados, que serão 
transmitidas ao vivo através do site www.creci- pb.gov.br e rede social 
www.facebook.com/creci-pb

                              Penúltimas solenidades do ano

Este ano já foram realizadas uma solenidade em Cajazeiras, duas em Campina 
Grande e duas em João Pessoa, ocasiões em que 275 corretores de imóveis e 
24 empresas imobiliárias receberam suas carteiras profissionais e certificados. 
A última entrega em 2017 se dará no próximo mês de dezembro.

              Representatividade da PB é destaque no Enbraci

A delegação da Paraíba, com 46 membros, entre diretores, conselheiros 
federais, conselheiros estaduais e o superintendente, foi uma das mais 
representativas durante o Encontro Brasileiro do Mercado Imobiliário, ocorrido 
quinta e sexta-feira, no Complexo de Eventos Brasília 21, em Brasília, que 
reuniu profissionais de todos os estados, com 46 membros, entre diretores, 
conselheiros federais, conselheiros estaduais e o superintendente.

Coube ao presidente Rômulo Soares conduzir a bandeira da Paraíba até o 
palco, na solenidade de abertura do evento.


