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Inscrições para Curso serão abertas nesta segunda-feira
O Si n d i m ó v e i s - P B o f e r e ce r á , c o m a p o i o
institucional do Creci-PB e do Cofeci, Curso de
Avaliação e Perícia Mercadológica ministrado pelo
professor João Diniz Marcello nos períodos de 22 a
24 e 25 a 28 do próximo mês de janeiro,
respectivamente, nos auditórios do Creci-PB nas
cidades de João Pessoa e Campina Grande, em
horários alternativos, nos turnos da tarde e noite.

Número limitado
O número de alunos por turma é limitado, o investimento de 300 reais pode
ser parcelado em até duas vezes no boleto ou cheque e as inscrições podem
ser feitas a partir desta segunda-feira no horário comercial na sede do CreciPB, que ao final certificará os concluintes, legitimando-os a se cadastrar no
CNAI.
Maiores informações podem ser obtidas através dos números 3034-5749
(Sindimóveis-PB), 2107-0406 (Creci-PB), 3321-6969 (Delegacia do Órgão em
Campina Grande).

Especialista na área
Considerado em todo o País uma das maiores autoridades sobre
o assunto, João Diniz Marcello é, além de corretor de imóveis,
consultor imobiliário, perito avaliador judicial, especialista em
Avaliação Imobiliária pela UFRGS e IBAPE do Rio Grande do
Sul, engenheiro geólogo, professor da Unimóveis-RS,
ministrante de Cursos de Avaliações de Imóveis e afiliado ao
ICREA - International Consortium of Real Estate Associations.

Presidente se licencia
O presidente do Creci-PB, Rômulo Soares, se licenciará do cargo entre os
próximos dias 1° a 28 de novembro. Nesse período, será substituído pelo 1°
vice-presidente Garibaldi Porto.

Comissão se reúne
A Comissão de Análise de Processos de Inscrição (Coapin), coordenada pelo
corretor de imóveis Isaías Batista de Araújo realizará reuniões ordinárias, nesta
segunda-feira às 9h00 nos próximos dias 6 e 27 de novembro.
JOÃO PESSOA - PB
Avenida Almirante Barroso, 918 - Centro - Fone: (83) 2107-0406.
De Segunda à Sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00

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

