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Educacreci abordará financiamento imobiliário e tributação

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Paraíba iniciou as inscrições 
para a próxima edição do programa de educação continuada Educacreci, que 
ocorrerá às 18h da próxima quinta-feira (23), no auditório da Uninassau, em 
Campina Grande, situada na Rua Antônio Carvalho de Souza, 295, no bairro da 
Estação Velha. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas através 
do site www.educacreci.com.br.

Apresentações e palestra

Na primeira parte do evento, Soluções BB para o Financiamento Imobiliário 
serão apresentadas pela gerente de mercado da Superintendência da 
instituição bancária na Paraíba, Júlia Lucena e pelo superintendente estadual 
Antônio Carlos Servo. Em seguida, será proferida palestra sobre Isenções e 
Regimes Especiais de Tributação na Atividade Imobiliária, pela especialista em 
contabilidade e Direito Tributário Rogério Fernandes.

Programação comemorativa

O evento, que é uma realização do Creci-PB, faz parte de uma vasta 
programação comemorativa elaborada pelo Órgão pela passagem, no próximo 
dia 27, do Dia do Corretor de Imóveis, conta com apoio do Banco do Brasil, 
Sistema Cofeci-Creci, Sindimóveis-PB, Sinduscon-PB e Uninassau.

Creci-PB alerta sobre prazo final

Os interessados em dar entrada nos pedidos de inscrição e/ou reinscrição de 
pessoa física/jurídica junto ao Creci-PB, têm até o próximo dia 31 de agosto para 
fazê-lo e assim os processos serem julgados ainda na próxima sessão plenária 
do Órgão que ocorrerá no dia 5 de setembro.

Entrega de carteiras e certificados

Aprovados os pedidos, os requerentes receberão suas carteiras profissionais e 
certificados nas solenidades que ocorrerão às 18h dos dias 12 e 13 de setembro, 
respectivamente, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa.


