CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES
DE IMÓVEIS - 7ª REGIÃO

Austeridade, Ética e Transparência

Presidente PETRUS MENDONÇA

Departamento de Comunicação dos Creci’s de
Pernambuco e Rio Grande do Sul Realizam Integração.

A

jornalista Sabrina Maia e o publicitário Washington Júnior, do
Departamento de Comunicação do CRECI-PE estiveram no Rio
Grande do Sul na última semana. Eles participaram de um intercâmbio
profissional, com os assessores Elaine Gil, Fernanda Coiro e Marcos Barbosa.
A ideia surgiu durante o V Enbraci, ocorrido no mês de setembro, na cidade de
Curitiba, após a oficina da Assessora de Imprensa do COFECI Kátia Cubel,
que falou sobre a importância da integração entre os Regionais do Sistema,
em sua palestra.
Durante os três dias de visita, os dois
departamentos aproveitaram para trocar
experiências e combinar estratégias de
divulgação em conjunto. A dupla
acompanhou uma reunião da Câmara de
Defesa da Sociedade, setorial do FÓRUM
dos Conselhos Regionais e Ordem das
Profissões Regulamentadas, com a
finalidade de promover a harmonia e a
cooperação conjunta nacional institucional,
a fim de combater o exercício ilegal e
fiscalizar o exercício ético, conheceram as
duas sedes do Órgão, as delegacias de
Novo Hamburgo e Tramandaí, e viram como
são desenvolvidos todos os materiais de
Foto: visita dos assessores a delegacia de
comunicação. “A integração é fundamental Tramandaí
para aperfeiçoar o trabalho e estreitar ainda
mais a relação entre os CRECIs”, comentou Fernanda.

PRÊMIO IMPRENSA
SETOR IMOBILIÁRIO

Em meio as atividades, o designer gráfico Marcos criou um logo e nova
identidade visual presenteando Pernambuco, com a nova marca da Autarquia.
Os representantes da 7ª Regional acompanharam ainda, a entrega do prêmio
ao vencedor da campanha no Facebook #Sou corretor de imóveis, eu tenho
CRECI, o qual teve como ganhador, o corretor de imóveis Marlon Teixeira de
Matos, com inscrição nº 32.984, de Torres (RS). Foram ao todo 5.545 curtidas
e 2.703 compartilhamentos válidos no perfil público da mídia social.
Para Sabrina e Washington ações e campanhas integradas com planejamento
e reuniões presenciais multiplicam informações e fortificam a categoria.
Fonte: Fernanda Coiro e Sabrina Maia.
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