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CRECI PB-
Semana é marcada por treinamento no Creci-PB

O Creci-PB concluiu sexta-feira mais uma fase do 
curso/treinamento ministrado pelo assessor jurídico do 
Cofeci, Manoel Dias, para conselheiros, funcionários e 
membros de Comissões sobre a atualização de 
conhecimentos e uniformização de procedimentos e de 
processos instruídos e julgados pelo Órgão                   
      
                                      

                                     Efetividade na participação

Manoel destacou a receptividade dos participantes aos assuntos tratados, a 
compreensão das sugestões a serem aplicadas e outras por eles apresentadas, para 
melhoria do fluxo de trabalho. “Esses encontros têm sido dos mais importantes, pois 
criaram um ciclo virtuoso de trabalho, com vistas a uma cada vez melhor prestação de 
serviços”, afirmou.

                      Agilidade e melhoria na prestação de serviços

Além da maior segurança jurídica nos processos e procedimentos internos, ele também 
enalteceu a agilidade que será proporcionada, através da eliminação de etapas 
redundantes, por exemplo, na tramitação dos processos de inscrição, o que permitirá a 
aprovação com mais rapidez.

                                Fiscais paraibanos reforçam GEAF

A mega operação desenvolvida esta semana na 
cidade de Recife (PE) pelo Grupo Especial de 
Agentes Fiscais do Cofeci, voltada, sobretudo, ao 
combate à contravenção, contou com o reforço dos 
fiscais do Creci-PB, Ubirajara Prímola e Sergio 
Pere i ra .  Até qu inta- fe i ra ,  já  havia,  s ido 
contabilizados mais de 465 autuações, entre autos 
de infração, segundo o diretor nacional de 
fiscalização do Cofeci, Claudemir Neves.

                                             Inscrições abertas

Continuam abertas as inscrições para o curso de Avaliação e Perícia Mercadológica 
que  o Sindimóveis-PB oferecerá, com apoio institucional do Creci-PB e do Cofeci, 
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.

Maiores informações podem ser obtidas através dos números 3034-5749 (Sindimóveis-
PB), 2107-0406 (Creci-PB), 3321-6969 (Delegacia do Órgão em Campina Grande).


