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CAMPINA GRANDE PB  - 

CRECI PB-
Programação semanal marcará comemoração do Dia da Mulher

O dia 8 de março, mundialmente consagrado às mulheres, será comemorado pelo 
CRECI-PB durante toda a próxima semana, através de uma vasta programação que 
incluirá diversas atividades em várias cidades do estado, a exemplo de palestras sobre 
temas de interesse do segmento.

    Do Sertão à Capital

Na terça-feira (6), haverá encontro das mulheres corretoras nas Delegacias nas 
cidades de Patos e Cajazeiras, em meio, respectivamente a café da manhã e chá 
beneficente, às 8h00 e 16h00. Já na quarta e quinta-feira, ocorrerão dois chás 
beneficentes a partir das 16h00 no auditório do CREA-PB, em Campina Grande e na 
sede do Órgão, em João Pessoa.

Palestras e temas

Esses dois últimos eventos terão início às 14h00, com uma sessão de cuidados e 
beleza, oferecida por representantes de empresas de cosméticos e de outros 
segmentos ligados à beleza e à estética. Por fim, às 16h30, palestras serão proferidas, 
respectivamente nas duas cidades, por Priscila Araújo e Wanicleide Leite, sobre “Auto 
responsabilidade” e “Papo íntimo – auto-estima da mulher”. 

Ação filantrópica

Nas ocasiões, o acesso se dará, nas cidades de Patos e Cajazeiras, mediante um quilo 
de alimento não perecível; em João Pessoa, mediante a entrega de uma lata de leite em 
pó, e em Campina Grande, mediante doação de um pacote de fraldas infantis G e GG, 
cuja arrecadação será doada a entidades filantrópicas e às crianças com microcefalia, 
do IPESQ. As inscrições para os eventos em Campina Grande e João Pessoa devem 
ser confirmadas através dos números (83) 2107-0410 (JP), 3321-6969 (CG), 3421-
2924 (Patos) e 3531-2329 (Cajazeiras).

Homenagem justa e merecida

O CRECI-PB se orgulha em felicitar todas as mulheres, especialmente aquelas que 
valorizam e abrilhantam a nossa categoria profissional, pelo transcurso do seu dia, 
comemorado mundialmente no próximo dia 8 de Março. 

Parabéns


