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Ética profissional e futuro da profissão é tema de palestra em 
JP e Patos

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Paraíba promoverá às 18h30 
e 9h30, respectivamente, das próximas terça e quarta-feira palestra sobre “Ética 
na profissão: futuro dos corretores de imóveis”, nos auditórios do Órgão, em 
João Pessoa, do Sebrae, em Patos, no Alto Sertão do Estado e do Senac em 
Campina Grande.

Autoridade no assunto

As palestras serão proferidas pelo presidente do Creci-SP e presidente em 
exercício do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, José Augusto Viana 
Neto, membro do Conselho de Controle de Atividades Financeiras e 
considerado uma das maiores autoridades no assunto. As inscrições, em 
número limitado, são gratuitas e podem ser feitas através do site www.creci-
pb.gov.br. Os eventos contam com apoio do Sistema Cofeci-Creci, Sindimóveis-
PB, Sebrae e Senac.

Educacreci em CG: garanta sua participação

Ainda restam inscrições para a próxima edição do programa de educação 
continuada Educacreci, que ocorrerá às 18h do dia 27 do corrente mês, no 
auditório da Fiep, em CG, com vagas limitadas. Garanta a sua através do site 
www.educacreci.com.br. A palestra sobre o tema “Aprenda a utilizar as melhores 
ferramentas de vendas”, será proferida por Lúcia Haracemiv sócia fundadora na 
DNA de Vendas, consultoria especializada em aumento de produtividade.

Emoção marca sessão de entrega de carteiras

Os auditórios do Senac em Campina Grande e João Pessoa ficaram lotados nas 
últimas quarta e quinta-feira, respectivamente, por ocasião das entregas de 
carteiras  e certificados a aproximadamente 150 novos corretores de imóveis e 
empresas imobiliárias, acompanhados de familiares que compartilharam 
desses momentos de descortinamento de novos horizontes profissionais.


