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Semana é marcada por entrega de carteiras e certificados

Duas solenidades bastante prestigiadas, marcaram esta semana, a entrega de carteiras e
certificados, terça e quarta-feira nos auditórios do CRECI-PB e do SENAC, em João Pessoa e
Campina Grande, a 88 novos corretores de imóveis e empresas imobiliárias, ocasiões em que o
juramento foi feito pelos novos profissionais Gerardo Rabello Filho e José Carlos Costa.

CG ganha Comissão das Prerrogativas
Diante da necessidade de implementação das
prerrogativas do corretor de imóveis no exercício da
profissão e na intermediação na compra, venda,
permuta, locação de imóveis e comercialização
imobiliária em Campina Grande e Região, o CRECIPB criou uma Comissão das Prerrogativas da
Profissão na cidade, a exemplo do que já havia feito
em João Pessoa.

Portarias entregues por presidentes
A posse dos 15 membros se deu quinta-feira à noite no auditório da FIEP na “Rainha da
Borborema” e antecedeu a primeira edição deste ano do programa de educação
continuada EDUCACRECI e antecedeu o Curso sobre Relevância dos contratos
imobiliários como meio de segurança nas transações imobiliárias, ministrado pela
advogada Josiane Mafra. As portarias foram entregues pelos presidentes do CRECI-PB
e COFECI, Rômulo Soares e João Teodoro.
Membros da Comissão
A Comissão é composta por Elbert Catão (coordenador), João Crispim, Renato Lins,
Nychell Crosby, Breno Aragão, Artur Farias, Fábio Brito, Welington Barbosa, Evanildo
Martiniano, Victor Araújo, José Carlos Costa, Fábio Santos, Sheila Nóbrega, Patrícia
Andrade e Edna Gonçalves.
Reunião plenária
O CRECI-PB realiza às 15h00 da próxima quinta-feira (22), reunião plenária, cuja pauta
prevê comunicações, julgamentos de processos administrativos e relatórios de
atividades do 1° trimestre de setores do Órgão.
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

