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Creci-PB investe na capacitação de servidores
O super intendente Gustavo Bel tr ão, o
coordenador jurídico Mário Vicente e as
especialistas Érica Vasconcelos e Fernanda
Serafim participaram esta semana de curso com
20 horas-aula sobre licitação e contratos
administrativos, ministrado pelo instrutor Nelson
Correia no auditório da Associação Comercial
da Paraíba, no bairro do Varadouro, em João
Pessoa.

Educacreci : referência nacional
A qualificação e capacitação é uma das prioridades do Creci-PB e tem sido uma
constante não só para seus servidores, quanto para corretores de imóveis e estudantes
de TTI que têm no Educacreci uma valiosa oportunidade de atualização de
conhecimentos através de nomes de escol do cenário nacional. Não à toa, o inédito
programa de educação continuada tornou-se referência para todos os demais
Regionais.

4º Encontro da Mulher Corretora Global
A corretora de imóveis e 2ª diretora tesoureira Carla Bezerra
Cavalcanti representará, na condição coordenadora
regional do Creci-PB, o Órgão no 4º Encontro da Mulher
Corretora Global, que acontecerá nos próximos dias 11 e 12
de julho nas dependências do Hotel Delmar, na cidade de
Aracaju (SE).

Importante e tradicional evento
A Comissão Organizadora do evento já se encontra em plena atividade para viabilizar o
importante e já tradicional encontro, no sentido de prestigiar e colocar em evidência o
trabalho das corretoras de imóveis do Brasil.

Transparência de gestão
O coordenador jurídico do Creci-PB, Mário Vicente foi nomeado pelo presidente
Rômulo Soares para responder pelo monitoramento da implementação da Lei de
Acesso á informação no âmbito do Órgão. Através da mesma portaria, uma das mais
experientes servidores do Conselho, Damiana Conceição, foi nomeada responsável
pela implementação e cumprimento do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) no
mesmo âmbito da estrutura.
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João Pessoa - PB
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DELEGACIAS
Santa Rita - (83) 2107.0412
Patos - (83) 3429.2924
Conde - (83) 2107.0440
Cajazeiras - (83) 3531.2329
Campina Grande - (83) 3321.6969

