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Após férias coletivas, Creci-PB reinicia atividades
As atividades na sede do Creci-PB, em João Pessoa, nem nas Delegacias existentes nos
municípios de Conde, Santa Rita, Campina Grande, Cajazeiras e Patos, serão retomadas
nesta segunda-feira (1), após o encerramento da primeira quinzena de férias coletivas
dos servidores, definidas em reuniões de diretoria e plenária, no ano passado. A segunda
ocorrerá no mês de dezembro.

Retomada dos prazos processuais
A exemplo desse último período, também entre os dias 16 a 31 de dezembro, os prazos
processuais também serão suspensos, seja de defesa ou de recurso, além dos prazos de
defesa de autos de infração/constatação/notificação, sem qualquer prejuízo às partes
interessadas.

4º Encontro Global de Corretoras de Imóveis
A cidade de Aracaju (SE) sediará nos próximos
dias 11 e 12 de julho, o 4º Encontro Global de
Corretoras de Imóveis, uma realização do
Sistema Cofeci-Creci, com apoio do Creci-SE.
O evento surgiu com o propósito de proporcionar um encontro digno da excelência da
mulher corretora de imóveis, profissional que
vem ocupando o espaço que lhe é de direito no
mercado brasileiro e, por que não, no internacional também.

Vasta programação
Com uma programação que inclui painel de
debates, palestras e atividades diversas, o 4º Encontro Global de Corretoras de Imóveis é
uma grande oportunidade para que corretores de imóveis brasileiros e de outros países
atualizem seus conhecimentos referentes ao mercado global.

Oportunidade de networking
Por meio de networking e troca de experiências, corretoras e corretores de imóveis têm
acesso às novas ferramentas de marketing digital e de vendas, softwares, tecnologias,
consultorias, metodologias e mídias, com a possibilidade de firmar parcerias e fechar
excelentes negócios.
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Delegacias

Av. Almirante Barroso, 918 - Centro - Fone: 83 2107.0406
De segunda à sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Campina Grande - 83 3321-6969
Santa Rita - 83 2107.0412
Conde - 83 2107.0440

Patos - 83 3429.2924
Cajazeiras - 83 3531.2329

