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Curso formará especialistas em negócios imobiliários 
internacionais

O presidente do Cofeci, João Teodoro, está convidando todos os corretores de 
imóveis para participar do curso CIPS - Certified International Property Specialist 
(Especialista em Negócios Internacionais), que é uma das mais importantes 
certificações da National Association of Realtors® (NAR), voltado à formação de 
especialistas em negócios imobiliários internacionais, terá nova turma no Brasil 
no mês de julho.

Um dos pontos altos do curso é o networking entre os profissionais atuantes na 
área imobiliária internacional do Brasil.

    Creci-PB altera expediente em dias de jogos do Brasil

A exemplo de vários Poderes, órgãos e instituições bancárias, o Creci-PB 
também está flexibilizando o expediente de trabalho em sua sede, em João 
Pessoa e nas Delegacias existentes nos municípios de Conde, Santa Rita, 
Campina Grande, Patos e Cajazeiras, durante os dias dos jogos da seleção 
brasileira de futebol na Copa do Mundo na Rússia.

Assim, quando da partida às 9h00 entre Brasil e Costa Rica, na próxima sexta-
feira (22), o expediente de trabalho será das 14h às 18h. Já quando a seleção 
canarinha jogar à tarde, o expediente será pela manhã, das 8h às 12h.

CEFISP julga extensa pauta de processos

A Comissão de Ética e Fiscalização 
Processual (CEFISP) reuniu-se ontem 
(quarta-feira), em torno de extensa pauta 
de julgamento. O encontro contou com a 
participação do presidente do Creci-PB, 
Rômulo Soares.                                                     

A Comissão  é  responsáve l  p e lo 
julgamento de processos e denúncias, 
bem como por opinar pela aplicação de 
sanções pelas práticas de infrações como 
auxílio ao exercício ilegal da profissão, o 
próprio exercício e transações em 
desacordo com a Lei.  


