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CRECI PB-
Educacreci bate recorde de público

Corretores de imóveis das cidades de João Pessoa e Campina Grande e regiões 
circunvizinhas foram brindados nas últimas quarta e quinta-feira, com duas qualificadas 
edições do programa de educação continuada Educacreci, através de palestras 
proferidas pelos publicitários Guilherme Carnicelli e Gustavo Zanotto, criadores do 
projeto Café Imobiliário.

Nas duas ocasiões, os auditórios do Creci na Capital e do Senac em CG ficaram lotados 
por corretores de imóveis, empresários e alunos do curso de TTI, ávidos por atualização 
de conhecimentos na forma de fazer negócios e melhor compreensão do 
funcionamento e dinâmica do mercado imobiliário.

          Corretores de imóveis aderem a campanha de doação de sangue

Corretores de imóveis atenderam o apelo 
do Creci-PB e participaram na última 
quinta-feira da campanha “Doe Sangue, 
Defenda a Vida”, através de unidade 
móvel do Hemocentro disponibilizada na 
sede do Órgão, como parte de uma serie 
de ações realizadas nesta semana, 
alusivas ao Dia do Corretor de Imóveis, 
que transcorre neste domingo (27).

“Essa campanha tem grande significado, 
pois incentiva as pessoas a praticarem 
um gesto de amor e solidariedade ao 
próximo. Vim fazer a minha parte”, 

afirmou a corretora de imóveis Michele Barbosa, recém chegada de São Paulo, onde 
atuava também como gerente de qualidade.        

   
                                   Parabéns, corretores de imóveis

A Festa do Corretor de Imóveis promovida gratuitamente pelo Creci-PB ontem 
na Casa Bella Recepções, no bairro do Catolé, em Campina Grande, marcou o 
encerramento da  programação da semana alusiva às comemorações pela 
passagem, neste domingo, dos 55 anos de regulamentação da profissão, em 
torno de  almoço com feijoada, churrasco e bebidas, animada pela Orquestra 
Mistura Fina e sorteio de brindes entre os presentes.
                                             


