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Assunto:

Confira as novidades do Crea-GO, os eventos para
aprimorar sua carreira e os horários de funcionamento
neste fim de ano - Boletim Eletrônico Ponto Chave e
Mais Capacitação - 17 a 31/12/2019

De <publicidade@creago.org.br>
Data 17/12/2019 11:26

Goiânia, 17 a 31 de dezembro de 2019
Ano 14 - Nº 650

Cidades: Tecnologia e Sustentabilidade é o tema da próxima Soea
Tema foi aprovado pelo plenário do Confea, em reunião que contou com a

participação do presidente Francisco Almeida, anfitrião da 77ª Soea

Saiba Mais

Francisco Almeida
participa de abertura

do Enesc 2019
 
 

Saiba Mais

Evento de plataforma
da ONU é realizado
pela primeira vez no

Brasil, com patrocínio
do Crea-GO

Saiba Mais

Abenc-GO discute
empreendedorismo na

engenharia
 
 

Saiba Mais

 

TREINAMENTO DOS COLABORADORES
Informamos que na sexta-feira (20/12/2019), o atendimento do Crea-GO (sede e
inspetorias) se iniciará às 09h devido ao treinamento dos colaboradores.

http://www.creago.org.br/
http://www.creago.org.br/noticia/view/328/cidades-tecnologia-e-sustentabilidade-e-o-tema-da-proxima-soea
http://www.creago.org.br/noticia/view/328/cidades-tecnologia-e-sustentabilidade-e-o-tema-da-proxima-soea
http://creago.org.br/noticia/view/327/francisco-almeida-participa-de-abertura-do-enesc-2019
http://www.creago.org.br/noticia/view/327/francisco-almeida-participa-de-abertura-do-enesc-2019
http://www.creago.org.br/noticia/view/323/evento-de-plataforma-da-onu-e-realizado-pela-primeira-vez-no-brasil-com-patrocinio-do-crea-go
http://www.creago.org.br/noticia/view/323/evento-de-plataforma-da-onu-e-realizado-pela-primeira-vez-no-brasil-com-patrocinio-do-crea-go
http://www.creago.org.br/noticia/view/318/abenc-go-discute-empreendedorismo-na-engenharia
http://www.creago.org.br/noticia/view/318/abenc-go-discute-empreendedorismo-na-engenharia
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Clique aqui e confira o calendário completo

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO CREA-GO NO FIM DE ANO
 

SEDE
23 - Aberto das 08h às 17h

24 - Fechado
25 - Fechado

26 - Aberto das 08h às 17h
27 - Aberto das 08h as 17h
30 - Aberto das 08h às 17h

31 - Fechado
01 - Fechado

02 - Aberto das 08h às 17h
03 - Aberto das 08h às 17

 
INSPETORIAS

Consulte o site do Crea-GO (www.creago.org.br), clique na aba "Inspetorias" e escolha a
unidade desejada.

 

Siga-nos nas redes sociais e fique por dentro das nossas novidades!

 

http://www.crea-go.org.br/sgce/
http://www.crea-go.org.br/sgce/cursos/workshop-alteracoes-nas-regulamentacoes-de-saude-e-seg.-do-trabalho-e-suas-consequencias.html
http://www.crea-go.org.br/sgce/calendario.html
http://creago.org.br/site
http://creago.org.br/site
https://www.facebook.com/creago
https://www.instagram.com/creagoias/
https://www.youtube.com/channel/UCY7PMIYwpWb1dWqyRmxennw/videos
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - Crea-GO
Rua 239 n. 561, Setor Leste Universitário. Goiânia - GO. CEP: 74605-070

Material produzido pela Coordenadoria de Cerimonial e Eventos, Assessoria de Imprensa e
Coordenadoria de Publicidade e TV Crea. Para mais informações, entre em contato com a nossa

equipe através dos telefones (62) 3221-6251 / (62) 3221-6280 / (62) 3221-6222

-- 

Coordenadoria de Publicidade e TV - CREA-GO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE

ENGENHARIA E AGRONOMIA
DE GOIÁS

https://webmail-seguro.com.br/creago.org.br/#NOP

