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Creci-PB oferece palestras em várias cidades da PB

O Creci-PB continua investindo forte na capacitação e qualificação da categoria e dos
estudantes de TTI. Nesse sentido, por exemplo, nas últimas terça-feira à noite, quartafeira pela,manhã e no mesmo dia à noite, o Órgão ofereceu palestra sobre "Ética na
profissão e o futuro do corretor de imóveis", ministrada pelo presidente em exercício do
Cofeci José Augusto Viana Neto.

Em Patos
Nas ocasiões, ele esteve
acompanhado do presidente do
Creci-PB, Rômulo Soares, do diretorsecretário Edson Medeiros e do
superintendente Gustavo Beltrão,
tendo concedido entrevista à Rádio
Espinharas, de Patos.
Isenções e Regimes de Tributação
Já na última quinta-feira à noite na Delegacia do Creci-PB
em Cajazeiras, foi a vez de o referido público alvo da
cidade e Região ser contemplado, dentro do programa de
educação continuada Educacreci, com uma palestra
sobre Isenções e Regimes de Tributação na Atividade
Imobiliária, proferida pelo especialista em Contabilidade
e Direito Tributário, Rogério Fernandes.

Próximo Educacreci em CG
Ainda restam inscrições para a nova edição do Educacreci, que ocorrerá às 18h da próxima
quinta-feira (27), no auditório da Fiep, em Campina Grande. As vagas são limitadas e as
inscrições podem ser feitas 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. Com experiência em grandes empresas do Brasil, sua metodologia inovadora
abre as possibilidades para resultados cada vez mais surpreendentes.
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