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Solenidade em Cajazeiras marca entrega de carteiras e homenagem
Os formandos da turma pioneira do
curso de TTI realizado na cidade de
Cajazeiras receberam suas carteiras
profissionais das mãos da diretoria do
Creci-PB, durante solenidade bastante
concorrida, realizada no final da tarde
da última quinta-feira nas dependências
do Arena Society. O juramento em
nome de todos eles coube à corretora
de imóveis Danielle Nascimento de
Morais.
Homenagem com denominação de sede
O prédio onde se encontra instalada a Delegacia do Creci-PB no centro da cidade, receberá o
nome do saudoso advogado e corretor de imóveis José Moreira de Figueiredo, popularmente
conhecido por Benú. A homenagem foi requerida pelos corretores de imóveis Audísio Dias,
Paulo Sóstenes e Emílio Moreira ao delegado regional Rui Adriano e aprovada em plenário pelo
Creci-PB.
Inscrições para Café Imobiliário
Continuam abertas as inscrições, limitadas e exclusivas para corretores de imóveis adimplentes
que desejem participar do projeto Café Imobiliário, que o Creci-PB trará à João Pessoa no
próximo dia 11 de maio. Para tanto, os interessados devem possuir o e-mail institucional
@creci.org.br. Maiores informações estão disponíveis através do site www.creci-pb.gov.br ou do
número 2107-0406.
Duas palestras e um Painel de Debates
A primeira palestra será proferida pelo publicitário com especialização em Marketing e Vendas
Guilherme Carnicelli, sobre “Novos resultados assumindo responsabilidades” e a segunda, pelo
empresário do marketing digital imobiliário Gustavo Zanotto, sobre o tema “Entendendo o
consumidor de imóveis na internet”. A programação será encerrada com um painel de debate
sobre o mercado imobiliário.
Restam poucos stands para Feira da Casa Própria
Também no mês de maio, entre os dias 22 a 28, a cidade de João Pessoa terá a Feira da Casa
Própria no Espaço Cultural.
Patrocinado pela Caixa Econômica Federal com o apoio do Creci-PB, Sinduscon-JP e
Sindimóveis-PB, o Feirão deve movimentar 35 milhões de reais em vendas de imóveis e já tem
confirmada a participação de grandes empresas, como Sólida, Delta, MRV, Araújo e Teixeira de
Carvalho.
Sorteio de automóvel 0 Km
No período, será sorteado um automóvel 0 Km entre aqueles visitantes que adquirirem imóveis
no referido período no local. Os últimos stands disponíveis para comercialização podem ser
adquiridos através da empresa Chuva de Ideias, responsável pela promoção e organização do
evento, através do número 99633-7067.
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