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Presidente do Creci-PB destaca valorização da categoria em 
CG

O presidente do Creci-PB, Rômulo Soares, prestigiou na manhã desta quarta-
feira no Restaurante Campina Grill, em Campina Grande, a apresentação pela 
Fibra Construtora e Incorporadora do empreendimento Humany, arrojado 
complexo imobiliário que concentrará apartamentos, salas comerciais e 
shopping, dentro de uma infraestrutura moderna e inovadora na cidade.

   Incentivos profissionais

O evento foi abrilhantado por uma palestra do consultor Marcos Araújo, diretor 
da empresa Datastore, especialista em pesquisas de mercado para o setor 
imobiliário, sobre o cenário positivo que o empreendimento proporcionará, 
sobretudo através da intermediação das vendas exclusiva aos corretores de 
imóveis de Campina Grande, que além da garantia de uma comissão de 6%, 
terão incentivos como automóveis e notebooks àqueles que obtiverem melhor 
desempenho.

3º Encontro Global de Corretoras de Imóveis

Continuam abertas as inscrições para o 3º Encontro Global de Corretoras de 
Imóveis, que ocorrerá nos próximos dias 2 e 3 de agosto na cidade de Maceió 
(AL), com a participação de corretoras de todo o continente americano e do 
mercado brasileiro.

Tema principal 

O principal tema em discussão será Criatividade e Inovação na Gestão de 
Negócios Imobiliários, destacando a conquista das mulheres do mercado 
imobiliário, com o objetivo de envolver tanto a mulher corretora de imóveis do 
Brasil como também do mercado global. 

Inscrições e informações 

O encontro conta com o apoio do Sistema Cofeci-Creci em parceria com o Creci-
AL. Inscrições e maiores informações podem ser obtidas através do site 
www.encontrodecorretoras.com.br/ e do número (041) 99676-2197.


