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Curso de Avaliação e Perícia Mercadológica começa nesta
segunda-feira
Com apoio institucional do CRECI-PB e do
Cofeci, terá início às 13h00 desta segunda-feira,
o Curso de Avaliação e Perícia Mercadológica
ofer e ci do pe lo S IN D IM ÓV EIS - PB, q ue
ministrado pelo professor João Diniz Marcello
em João Pessoa até quarta-feira e da próxima
quinta-feira a sábado na cidade de Campina
Grande. As vagas são limitadas e as últimas
inscrições ainda podem ser feitas no horário
comercial na sede do CRECI-PB.

Fatos que marcaram a semana no CRECI-PB

O corretor de imóveis Garibaldi Porto é o novo diretor adjunto de Relações Imobiliárias
do CRECI-PB. Ele foi empossado na última quinta-feira pelo presidente do Órgão,
Rômulo Soares, durante ato que foi prestigiado pelo conselheiro Ubirajara Marques.
No mesmo dia, a corretora de imóveis e diretora adjunta de eventos do CRECI-PB,
Carla Bezerra Cavalcanti foi designada coordenadora regional do 3º Encontro da
Mulher Corretora Global, que será realizado nos próximos dias 19 e 20 de julho no
Centro de Convenções da cidade de Natal (RN). A portaria foi subscrita e entregue pelo
presidente do Órgão, Rômulo Soares, acompanhado do diretor-secretário Edson
Medeiros.

5º Encontro Nacional de Assessores de Comunicação
O Conselho Federal de Corretores de Imóveis realizará em sua sede nas próximas terça e
quarta-feira, o 5º Encontro Nacional de Assessores de Comunicação. Durante o evento, que
será aberto pelo presidente do Cofeci, João Teodoro e pela assessora Kátia Cubel, serão
abordados temas, como Reciclagem em português, Imersão em comunicação digital e redes
sociais, e O que um veículo digital espera de um assessor de comunicação.

Dentre os palestrantes, a conferencista e autora de livros sobre língua portuguesa, Dad
Squarisi, a presidente do Instituto Palavra Aberta Patrícia Blanco, a diretora do Portal
Metropoles (líder de audiência no Distrito Federal), Lilian Tahan e a coordenadora de
Redes Sociais do Ministério da Saúde, Ana Miguel.
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