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Educacreci é sucesso em Campina Grande

O auditório da Uninassau em Campina Grande ficou lotado na última quinta-feira à noite, quando
de mais uma edição do programa de educação continuada Educacreci, que constou de duas
palestras: uma sobre Soluções BB para o Financiamento Imobiliário e outra, sobre Isenções e
Regimes Especiais de Tributação na Atividade Imobiliária, pela especialista em contabilidade e
Direito Tributário Rogério Fernandes.

Fórum Regional do Mercado Imobiliário
O 4º Fórum Regional do Mercado Imobiliário, que ocorrerá das 8h às 17h desta segunda-feira
(27), no auditório Ariano Suassuna, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, em Jaguaribe,
com a participação de palestrantes nacionais e internacionais, conta com o apoio institucional do
Creci-PB e faz parte da programação alusiva ao Dia do Corretor de Imóveis, que transcorre
nesta segunda-feira (27).

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. 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.

Congresso do Mercado Imobiliário
Já na próxima quinta-feira (30), das 8h às 16h no auditório da Fecomércio, em João Pessoa, será
realizado o Congresso do Mercado Imobiliário de João Pessoa e Região, ocasião em que serão
apresentados os recursos disponíveis para a habitação em 2018 e o futuro do programa MCMV
na Capital, bem como estudos sobre os imóveis mais demandados na região e novo perfil do
consumidor além dos painéis sobre marketing e vendas. Inscrições através do site
www.portalvgv.com.br/joaopessoa.

Corretores de imóveis, parabéns
Os que fazem o Creci-PB parabenizam os corretores de imóveis pelo transcurso do seu Dia e 56
anos de regulamentação da profissão, nesta segunda-feira (27).

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
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