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CAMPINA GRANDE PB  - 

CRECI PB-

Solenidade marca entrega de carteiras e certificados

O Creci-PB realizou na última quarta-feira no auditórios do Senac, em João 
Pessoa, solenidade de entrega das carteiras profissionais e certificados a 93 
novos corretores de imóveis e 7 empresas imobiliárias. Na próxima quinta-feira, 
a solenidade será no mesmo horário, no auditório do Senac na cidade de CG. 
                         
    Corretores devem buscar novas cédulas de identidade

Mais de duas mil cédulas de identidade ainda se 
encontram no Creci-PB para serem entregues 
através das Secretarias na sede e delegacias do 
Órgão aos profissionais adimplentes inscritos no 
Sistema, de segunda a sexta-feira no horário 
comercial. Instituída pelo Cofeci, ela tem modelo 
único e é de uso obrigatório e a primeira via é 
gratuita.

                            Campanha recomenda identificação

Nesse sentido, o Creci-PB deflagrou em todo o estado recente campanha 
publicitária voltada ao combate ao exercício ilegal da profissão e a importância 
da intermediação na compra e venda de imóveis por um corretor regularmente 
inscrito e devidamente identificado, sob tema principal “Sem Creci, esquece !”.

                                   Fiscalização no Alto Sertão

O Creci-PB notificou a Prefeitura Municipal de Nazarezinho, pela falta de 
fiscalização de loteamentos e empreendimentos, a exemplo do “Residencial 
Belém de Nazaré”, que vinha funcionando sem alvará e licença da edilidade.

                                Fiscalização no Alto Sertão (II)

No Alto Sertão, foram visitadas ainda as cidades de Patos, Cajazeiras, Santa 
Terezinha, Uiraúna, Pombal, Sousa, Catolé do Rocha e Jericó. Foram lavrados 
38 autos de constatação, 11 notificações, 6 autos de infração por exercício ilegal 
da profissão, 4 por facilitação do exercício ilegal, 8 por débito e duas empresas 
foram autuadas por facilitação do exercício ilegal da profissão e falta do número 
de inscrição no Creci-PB.


