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Educacreci lota auditório do Sebrae
O auditório do Sebrae, em João Pessoa,
tornou-se pequeno para o grande número de
corretores de imóveis e técnicos de TTI
presentes a mais uma edição do programa de
educação continuada Educacreci, que constou
de duas palestras proferidas pela publicitária
Melina Tandaya e pelo publicitário Petrus
Mendonça

Transmissão ao vivo
Aqueles que não puderam comparecer, acompanharam a transmissão ao vivo pelo site
e redes sociais do Creci-PB e também tiveram oportunidade de fazer perguntas aos
palestrantes através do aplicativo WhatsApp disponibilizado na ocasião. A integra do
evento pode ser conferida em vídeo disponível no endereço : www.creci-pb.gov.br

Cofeci na Paraíba
O assessor da presidência do Cofeci,
Francisco Persserl e o vice-presidente
para Relações Internacionais
Waldemir Bezerra, tiveram intensa
agenda de trabalho em João Pessoa,
durante a última terça-feira.

Proposta de parceria ao governo
Pela manhã, capitaneados pelo presidente do Creci-PB, Rômulo Soares, eles
apresentaram aos secretários estaduais executivos de Desenvolvimento
Econômico e Turismo, Raoni Mendes e Ivan Burity, proposta de parceria, voltada
ao crescimento do setor imobiliário e consequente desenvolvimento da
economia estadual, através da captação de investidores estrangeiros.
Participaram do encontro o diretor secretário Edson Medeiros e o presidente do
Sindimóveis-PB, Ubirajara Marques.

Planejamento para eventos internacionais
Na tarde do mesmo dia, Francisco Persserl e Waldemir Bezerra conduziram reunião no
auditório do Creci-PB, sobre planejamento para participação do Órgão nos eventos
internacionais do mercado imobiliário, ocasião em que explanaram sobre as ações
desenvolvidas pelo Sistema Cofeci-Creci na área internacional, sobretudo quanto a
convênios e esforço de divulgação da estrutura, da marca e do nome, para que as
associações irmãs em outros países reconheçam a existência de uma estrutura
organizada no Brasil para coordenar o mercado imobiliário.
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