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Reunião plenária terá extensa pauta
O Creci-PB realizará às 15h da próxima quarta-feira (5) a segunda reunião
plenária ordinária do ano, no auditório de sua sede, em João Pessoa, em torno
de extensa pauta, que incluirá a análise das contas do 2º semestre, portarias,
relatórios e julgamentos de processos administrativos.
Educacreci e entrega de carteiras
Também será discutida a próxima edição do Educacreci, no próximo dia 27, no
auditório da Fiep, em Campina Grande, bem como as entregas de carteiras e
certificados a novos corretores de imóveis e empresas imobiliárias nos dias 12 e
13, respectivamente nos auditórios do Senac, em Campina Grande e do CreciPB, em João Pessoa.
Novos espaços na sede
Outros temas a serem abordados na reunião serão a implantação na sede do
Órgão, da Sala do Corretor e do Espaço de Convivência dos Funcionários,
denominados, respectivamente, Manoel Farias e Maria da Salete Meira de
Souza, pessoas cujas vidas se confundem com o exercício da profissão.
Implantação do eSocial

Representantes dos setores de Recursos Humanos, Contábil, TI e Financeiro do
Creci-PB participaram nas últimas segunda e terça-feira no auditório do CreciPE, em Recife, de treinamento do Sistema Cofeci-Creci para implantação do ESocial para Conselhos de classe.
Creci-PB à frente de seu tempo
“Na ocasião, demonstramos como o Creci-PB está na vanguarda também nesse
aspecto, por já virmos realizando pesquisas cadastrais e exames periódicos dos
servidores, procedimentos estes que serão implantados de forma sequencial,
respectivamente, a partir dos próximos dias 14 de janeiro e julho de 2019”,
afirmou a gestora de RH, Hellena Karoliny.
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