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Educacreci em JP terá duas palestras

O Creci-PB abrirá nos próximos dias as inscrições para a primeira edição do 
Educacreci deste segundo semestre do ano, que ocorrerá a partir das 18h do 
próximo dia 19 de julho, no auditório do Sebrae, em João Pessoa e constará de 
duas palestras sobre Prospecção de Clientes no Mercado Imobiliário e 
Marketing e Comportamento do Consumidor no Mercado Imobiliário.

  Palestrantes e temas

Ambas serão proferidas, respectivamente, por Rodrigo Bosshard, especialista 
em gestão de comercial, vendas e prospecção, e Gabriel Rossi, considerado um 
dos principais formadores de opinião da América Latina sobre marketing, com 
passagens por instituições como Syracuse/Aberje, Madia Marketing School, 
University of London e Bell School.

Faltosos têm até o dia 9 para apresentar justificativa

Encerra no próximo dia 9 de julho o prazo de justificativa para os corretores de 
imóveis que não votaram na eleição do Creci-PB realizada no último dia 10 de 
maio. A justificativa deve ser protocolada junto à Sede do Creci-PB (secretaria) e 
Delegacias existentes nas cidades de Conde, Santa Rita, Campina Grande, 
Patos e Cajazeiras, acompanhada, quando houver, dos documentos 
comprobatórios.

Sujeição à multa

Quem deixou de votar por estar em débito junto ao Creci-PB referente a multas 
ou anuidades de exercícios anteriores ao ano de 2018, está sujeito à multa em 
valor equivalente ao de uma anuidade do ano da realização da eleição, corrigida 
até o dia do efetivo pagamento, se não validamente justificada sua ausência no 
referido período.

À ela também estão sujeitos os inscritos que deixaram de votar por estarem em 
débito junto ao Conselho Regional referente a multas ou anuidades de 
exercícios anteriores ao ano de 2018. 


