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Transmissão pelo Facebook potencializa alcance do
Educacreci
O auditório do Senac, em João Pessoa, ficou
lotado na tarde da última quinta-feira,
quando da apresentação do Café Imobiliário,
q u e q u e p e r co r r e o Br a s il le va n d o
co nhecime nto s ao s p rofission ais do
me rcad o im ob iliá rio, mu da nd o su as
maneiras de fazer negócios e fazendo-os
entender melhor o funcionamento e a
dinâmica do setor.

Difundindo conhecimentos
Essa edição do Educacreci foi marcada pelo início da transmissão pelo facebook dos
cursos, palestras e treinamentos oferecidos pelo Creci-PB, com o objetivo de
proporcionar ao maior número de pessoas possível, a difusão de conhecimentos e
capacitação profissional.

Receptividade à iniciativa
O sucesso da iniciativa foi dimensionado pelas centenas de webtelespectadores de
várias cidades da Paraíba e até de outros estados, que não apenas acompanharam o
evento, como fizeram perguntas aos palestrantes Gustavo Zanotto e Guilherme
Carnicelli através do aplicativo WhatsApp disponibilizado na ocasião.

Creci-PB e Prefeitura de Conde discutem Termo de
Cooperação Técnica
O presidente do Creci-PB, Rômulo Soares
manifestou à prefeita de Conde, Márcia Lucena, a
disposição de instalar uma Delegacia do Órgão no
município e suscitou a possibilidade de firmar um
Termo de Cooperação Técnica, voltado, dentre
outros aspectos, à criação de uma Comissão
Permanente de Avaliação de Bens Imóveis.
O encontro foi acompanhado pelo diretor adjunto de
assuntos parlamentares, Olavo Filho e pelo
presidente da Câmara Municipal de Conde, Ednaldo
Barbosa.

Homenagem às mães
Às mães corretoras de imóveis, expressão do mais incondicional amor e princípio
gerador da vida, todas as nossas reverências pelo transcurso dessa especial data.
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