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Creci-PB apoia Festival da Casa Própria de CG
O Festival da Casa Própria de Campina Grande, que inicia na próxima
terça-feira (31) e vai até o domingo (5) no Centro de Convenções da Fiep
promete movimentar o mercado imobiliário da cidade e região, com uma
expectativa de 30 mil visitantes no período.

Diversidade de imóveis
Durante o evento, que conta com apoio do Creci-PB, serão ofertados por
35 empresas e imobiliárias, mais de 10 mil imóveis residenciais,
empresariais e comerciais populares, de médio e alto padrão, dentre eles
terrenos, loteamentos fechados, casas e apartamentos, com promoções
exclusivas de descontos de 10% a 25%.

Aquecimento do mercado imobiliário
Ao final, às 21h30 do dia 5 de agosto, haverá o sorteio de um automóvel
Chevrolet Onix 0 Km entre os adquirentes de imóveis aos expositores,
cujos clientes recebem um cupom a cada R$ 20 mil reais em compras. A
promoção do sorteio teve início no último dia 16 de abril e já tem um
resultado de vendas de 102 milhões de reais.

Entrega de carteiras em CG
O auditório do Senac, em Campina Grande, ficou lotado na última quintafeira à noite, quando da sessão solene de entrega de carteiras e
certificados a novos corretores de imóveis e empresas imobiliárias, que foi
prestigiada pelo presidente licenciado do Cofeci, João Teodoro.

Entrega de carteiras em JP
Já às 18h00 desta segunda-feira (30), no auditório do Sebrae, em João
Pessoa, 123 novos corretores de imóveis e nove empresas imobiliárias
receberão também em sessão solene, acompanhados de familiares, suas
carteiras profissionais e certificados. “O respeito e reconhecimento à
profissão, criada e regulamentada por lei, começam pelo registro no
Conselho de classe. Somente através dele é possível o exercício das
atividades em todo o território nacional”, costuma destacar o presidente
Rômulo Soares.
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