CRECI-PB
Gestão 2016/2018:
Rômulo Soares de Lima

www.creci-pb.gov.br

Sorteado em Festival da Casa Própria de CG recebe carro 0 Km
O empresário Marco Antônio Souza, da Net
Eventos e Montagens, realizadora do
Festival da Casa Própria de Campina
Grande, fez sexta-feira a entrega do
automóvel Chevrolet Onix Joy 0 Km ao
vendedor ambulante José de Souza
Estevão, contemplado através de sorteio
entre os adquirentes de imóveis às
empresas participantes do evento, que
tiveram cupons validados a cada R$ 20 mil
em compras, no período de 16 de abril ao
último dia 5.

Realização de sonho
“Zezinho do milho verde”, como é popularmente conhecido na cidade, agradeceu a
Deus pela realização do sonho da casa própria e disse que pretende vender o
automóvel para investir em seu comércio ambulante. A entrega contou com a
participação do presidente do Creci-PB, Rômulo Soares, do presidente, vice-presidente
e diretor do Sinduscon-PB, respectivamente, Helder Campos, Batista Sales e Evandro
Palhano, bem como do conselheiro da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba,
Maurício Almeida e do gerente de vendas da Moura Construções, Heleno Santos.

Caixa apresenta nova modalidade de vendas de imóveis
A Caixa Econômica Federal lançou uma nova modalidade de venda de imóveis
realizada exclusivamente em ambiente on line. O projeto está em fase piloto e alguns
imóveis já estão disponíveis na nova plataforma, sendo a Paraíba um dos primeiros
estados do Brasil a utilizar a ferramenta.

Treinamento
Nesta sexta-feira pela manhã, no auditório do
Creci-PB, durante encontro conduzido pelo
d ir e t o r - se cr e t á r io E d so n M e d e ir o s, o
supervisor de filial relie João Pessoa, Adonay
Carvalho e assistente Jocielma promoveram
treinamento para corretores, empresas
imobiliárias e parceiros interessados em
melhor conhecer o produto.
Aos pais, com carinho
O Creci-PB a todos os pais, sobretudo os corretores de imóveis, um Feliz Dia.
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Avenida Almirante Barroso, 918 - Centro - Fone: (83) 2107-0406.
De Segunda à Sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00
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