Nº 015/2019

Creci-PB abre inscrições gratuitas
para primeiro EDUCACRECI do ano
Marketing Digital Imobiliário e O Futuro
das Parcerias Imobiliárias são os temas
das duas palestras que serão oferecidas
pelo Creci-PB às 18h do próximo dia 30,
no Centro Cultural Ariano Suassuna, do
Tribunal de Contas do Estado, em João
Pessoa, dentro do programa de educação
continuada
Educacreci,
voltado
a
capacitação e qualificação dos corretores
de imóveis de todo o estado, adimplentes
com o Conselho.

Vagas limitadas
As vagas são limitadas e as inscrições
gratuitas podem ser feitas a partir desta
segunda-feira (15) exclusivamente através
do site www.creci-pb.gov.br.

Temas atuais
A palestra sobre Marketing Digital
Imobiliário será proferida pelo corretor
de imóveis, avaliador de imóveis, mentor
digital, economista e empreendedor
diplomado pela ONU, Anderson Ventin,
que abordará estratégias que vendem
imóveis.

Qualificados palestrantes
Já o tema O Futuro das Parcerias Imobiliárias
será discorrido pela CEO da Homer
Parcerias Imobiliárias e empreendedora no
mercado imobiliário desde 2011. A primeira
edição do Educacreci de 2019 é uma
realização do Creci-PB, com patrocínio da
Homer parcerias Imobiliárias e apoio do
Sindimóveis-PB e Sistema Cofeci-Creci.

entidades representativas da cadeia
produtiva do mercado imobiliário e
da construção civil para reafirmar
parceria com a finalidade de proteger
os interesses dos consumidores. A data
ainda não foi definida.

Audiência pública

Creci-PB e MPPB reafirmam
parceria institucional
O Ministério Público da Paraíba (MPPB)
promoverá audiência pública com o
Conselho Regional de Corretores de
Imóveis da Paraíba (Creci-PB) e outras

Segundo o procurador-geral de Justiça
da Paraíba, Francisco Seráphico Ferraz
da Nóbrega Filho, o Creci-PB tem
apoiado a atuação do MPPB no trabalho
diário dos promotores e na própria rotina
da administração pública. Outro objetivo
da audiência pública, segundo ele, será
o debate de assuntos relacionados a
possíveis irregularidades que existam no
setor imobiliário.

Sede - João Pessoa-PB

Delegacias

Av. Almirante Barroso, 918 - Centro - Fone: 83 2107.0406
De segunda à sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Campina Grande - 83 3321-6969
Santa Rita - 83 2107.0412
Conde - 83 2107.0440

Patos - 83 3429.2924
Cajazeiras - 83 3531.2329

