
Gestão 2016/2018: 
Rômulo Soares de Lima

Avenida Almirante Barroso, 918 - Centro -  Fone: (83) 2107-0406. 
De Segunda à Sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00  

JOÃO PESSOA PB  - 

www.creci-pb.gov.br

Av. Dom Pedro , 449, Centro  -  Fone: (83) 3321-6969II
De Segunda à sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00

CAMPINA GRANDE PB  - 

CRECI PB-

Confirmação de inscrição para Educacreci

Todos os corretores de imóveis e estudantes do curso de TTI que se inscreveram 
através do site www.creci-pb.gov.br para a nova edição do Educacreci que 
ocorrerá às 18h00 da próxima terça-feira (26) no auditório do Sebrae em João 
Pessoa, devem confirmar sua inscrição no ato, para participar do evento, 
através da entrega de um quilo de alimento não perecível.
                          
                                         Contrapartida social

A exemplo de eventos anteriores, os gêneros alimentícios arrecadados serão 
doados a entidades filantrópicas de todo o estado. Apenas na cidade de 
Campina Grande, o Creci-PB já doou desde o início da atual gestão 1.054, 
dentre alimentos não perecíveis, latas de leite e complementos alimentares à 
Fazenda do Sol, Projeto Mulheres de Peito, Casa de Passagem Vaso Novo e o 
ISMI.

  Transmissão ao vivo

 Os interessados em se qualificar e capacitar que não tiveram oportunidade de 
garantir sua inscrição nem por isso deixarão de acompanhar as duas palestras 
constantes do evento, pois serão transmitidas ao vivo nas redes sociais e 
através do site  www.creci- pb.gov.br ou www.facebook.com/creci-pb

                                          Temas e palestrantes

A primeira palestra, sob o tema “Seja destaque nos portais! 10 dicas para 
aumentar muito os contatos gerados para seus imóveis!”, será proferida por 
Raphael Garcia, com mais de dez anos de experiência na área comercial, com 
passagem em empresas como FGV, Manikraft e VivaReal.

A segunda será sobre Fotografia Imobiliária (como fazer fotos que vendem 
imóveis), será o tema da segunda palestra, a ser proferida por Diego Ramos, 
palestrante, fotógrafo e diretor da pioneira empresa Fotografia Imobiliária, 
referência no Brasil quando o assunto é fotografia de imóveis.

                                 Reuniões plenária e de diretoria

O Creci-PB realiza na próxima quinta-feira (28) as penúltimas reuniões de 
diretoria e plenária do ano, respectivamente às 9h00 e 15h00, em torno de 
extensas pautas que incluem apreciação de relatórios dos setores financeiro e 
de fiscalização.
                                             


