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Cresce procura por ingressos para a Festa do Colibri

É grande a procura por ingressos para o Baile do 
Colibri, que o Sindimóveis-PB realizará com apoio 
do Creci-PB, às 21h00 do próximo dia 23 na Casa 
de Recepções Maison Blunelle, localizada no 
Conjunto Pedro Gondim, em João Pessoa.

   Muitos já garantiram sua participação

O evento marcará a comemoração pela passagem 
dos 55 anos de regulamentação da profissão de 
corretor de imóveis. Devido à procura, escolha na 
localização de mesas e a limitação do número de 
ingressos, muitos interessados já garantiram seus 
ingressos desde o início das vendas, no último dia 
1º de setembro.
        
                                         Formas de aquisição

Os ingressos ainda podem ser adquiridos ao custo de 100 reais nas sedes do 
Sindimóveis-PB e do Creci-PB, situadas nos bairros de Miramar e Centro, 
respectivamente e além do acesso, incluem comidas e bebidas (all inclusive), 
sorteios de brindes entre os presentes e um automóvel 0 Km (exclusivo entre os 
corretores de imóveis presentes e adimplentes com o Creci-PB.

 Inscrições para novo Educacreci começam 
nesta segunda-feira

 O Creci-PB iniciará nesta segunda-feira (11) as inscrições para mais uma 
edição do programa de educação continuada Educacreci, voltado a capacitação 
e qualificação dos corretores de imóveis e técnicos de TTI, através do site e 
www.educacreci.com.br e entrega de um Kg de alimento não perecível no local 
do evento. O evento, com vagas limitadas, ocorrerá às 19h00 do próximo dia 26, 
no auditório do Sebrae, em João Pessoa.

                                         Duas palestras

O evento constará de duas palestras, proferidas por Raphael Garcia e Diego 
Ramos, sob os temas “Seja destaque nos portais! 10 dicas para aumentar muito 
os contatos gerados para seus imóveis!” e Fotografia Imobiliária (como fazer 
fotos que vendem imóveis).
                                             


