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CRECI-PB e Santander estreitam relacionamento

O presidente do CRECI-PB, Rômulo Soares e os gerentes Banco Santander, 
Victor Aguiar (comercial pessoa física), Amanda Chaves (geral agência Tambaú) 
e Fábia Cabral (geral agência Espaço Cultural), estreitaram o relacionamento 
entre as instituições, com vistas, por exemplo, a apoio ao programa de educação 
continuada EDUCACRECI e da criação correspondente bancário para 
corretores de imóveis e empresas imobiliárias, bem como participação nas 
feiras de imóveis do mercado imobiliário.

    Encontro positivo

“Consideramos esse encontro dos 
mais positivos, por ter o CRECI-PB 
conseguido nos dar a oportunidade de 
ver um pouco da qualidade do trabalho 
desenvolvido pelo Órgão, merecedor 
do nosso reconhecimento e apoio, 
através de uma gestão que fala por si 
só”, afirmou Victor. O encontro contou 
a i n d a  co m  a  p a r t i c i p a ç ã o  d o 
superintendente Gustavo Beltrão.

Primeiro EDUCACRECI do ano em JP terá duas palestras

O primeiro EDUCACRECI do ano em João Pessoa, que será realizado às 18h da 
próxima quinta-feira (29), no auditório do Sebrae, constará de duas palestras 
sobre os temas “Como Sobreviver e Ainda Crescer no Mercado Imobiliário” e 
“Lucrando com a Avaliação de Imóveis e Perícias Judiciais”, a serem proferidas, 
respectivamente, pelo presidente e CEO da RE/MAX Brasil, Peixoto Accioly e 
pelo advogado e professor Frederico Mendonça.

Inscrições ainda podem ser feitas

As inscrições gratuitas,  ainda podem ser feitas através do site  
www.educacreci.com.br. As vagas são limitadas e maiores informações podem 
ser obtidas através do número (83) 2107-0406. O evento, que visa a capacitação 
e qualificação de corretores de imóveis e estudantes do curso de TTI, conta com 
apoio do Sistema COFECI-CRECI, SINDIMÓVEIS-PB, REMAX E SENAC.

Alteração em expediente

Em virtude do feriado da sexta-feira da Paixão, não haverá expediente no 
próximo dia 30 na sede do CRECI-PB e Delegacias das cidades de Conde, 
Santa Rita, Campina Grande, Patos e Cajazeiras.


