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Plano de saúde com até 40% de desconto
Já se encontra em pleno vigor o convênio firmado pelo Cofeci com a G2C
Administradora de Benefícios e aderido pelo Creci-PB, que garante oferta com valores
bem inferiores aos praticados pelo mercado, em nível nacional, de plano privado de
assistência à saúde coletivo da Unimed a corretores de imóveis adimplentes, inclusive
os aposentados e isentos de pagamentos de anuidades, sócios e empregados de
empresas imobiliárias aderentes e grupos familiares consanguíneos até o 2° grau de
parentesco.

Maiores informações
Nesse contexto, estão sendo oferecidos benefícios como carências diferenciadas e
descontos de até 40%. Os profissionais interessados devem estar ativos junto ao CreciPB e em dia com suas obrigações. Maiores informações podem ser obtidas através dos
números 0800 878 7559, (21) 3173-4314 e (21) 97942-4986.

Prazo para entregas de carteiras e certificados
Os novos corretores de imóveis e empresas imobiliárias que quiserem receber suas
carteiras profissionais e certificados têm até o próximo dia 8 de março para se inscrever
e receber os documentos que os habilitarão a desenvolver suas atividades, durante as
sessões solenes que o Creci-PB realizará nos próximos dias 27 e 28, respectivamente,
nas cidades de Campina Grande e João Pessoa.

Locais de inscrição
As inscrições podem ser feitas na sede o Órgão, em João Pessoa e nas delegacias
existentes nas cidades de Santa Rita, Conde, Campina Grande, Patos e Cajazeiras. As
solenidades simbolizam o início da vida profissional e são marcadas pela emoção da
presença de familiares dos novos integrantes do mercado imobiliário, bem como pela
leitura do juramento por um deles.

Expediente alterado
Em virtude do feriado de Carnaval e quarta-feira de cinzas, não haverá expediente na
sede do Creci-PB, em João Pessoa e nas Delegacias em Santa Rita, Conde, Campina
Grande, Patos e Cajazeiras, entre amanhã e quarta-feira. As atividades serão
normalizadas na quinta-feira (7), às 8h00.

SEDE
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

DELEGACIAS
Santa Rita - (83) 2107.0412
Patos - (83) 3429.2924
Conde - (83) 2107.0440
Cajazeiras - (83) 3531.2329
Campina Grande - (83) 3321.6969

