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Assunto:

Confira o que está em alta na engenharia, as novidades
do Crea-GO e eventos para aprimorar seus
conhecimentos! Boletim Eletrônico Ponto Chave e Mais
Capacitação - 14 a 20/01/2020

De <publicidade@creago.org.br>
Data 14/01/2020 11:41

Goiânia, 14 a 20 de janeiro de 2020
Ano 15 - Nº 653

Horta Caseira Sustentável: alimentação prática e saudável
Projeto desenvolvido pelo Crea-GO garante alimentos saudáveis utilizando estrutura

simples, em pequenos espaços

Saiba Mais

Iris Rezende sanciona lei para
despoluição visual do
Centro e de Campinas

Proprietários e lojistas que se adequarem
à lei poderão ter até dois anos de isenção

de IPTU

Saiba Mais

Brasil enviará nova remessa para
o Banco Mundial de Sementes

Acessos de arroz, milho, cebola, pimentas
e cucurbitáceas conservados pela

Embrapa farão parte do maior banco
genético do mundo, na Noruega

Saiba Mais

http://www.creago.org.br/
http://creago.org.br/noticia/view/347/horta-caseira-sustentavel-alimentacao-pratica-e-saudavel
http://creago.org.br/noticia/view/347/horta-caseira-sustentavel-alimentacao-pratica-e-saudavel
http://creago.org.br/noticia/view/345/iris-rezende-sanciona-lei-para-despoluicao-visual-do-centro-e-de-campinas
http://creago.org.br/noticia/view/345/iris-rezende-sanciona-lei-para-despoluicao-visual-do-centro-e-de-campinas
http://creago.org.br/noticia/view/343/brasil-enviara-nova-remessa-para-o-banco-mundial-de-sementes
http://creago.org.br/noticia/view/343/brasil-enviara-nova-remessa-para-o-banco-mundial-de-sementes
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Fontes renováveis tiveram papel
importante para geração de

energia em 2019
Números da Agência Nacional de Energia
Elétrica apontam crescimento de 6,8% na

energia eólica

Saiba Mais

Agest apoia a Conferência
Nacional de Engenharia Clínica

O evento será realizado nos dias 26 e 27
de março, com o patrocínio do Confea e

da Mútua

Saiba Mais

 

ARTIGO
Mobilidade Deficiente

Eng. Civ. Antonio de Pádua Teixeira
 

Aqueles a quem cabe promover as mudanças não comparecem para ouvir e
discutir as reivindicações

Clique aqui para ler

 

Clique aqui e confira o calendário completo

 

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

 

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

https://globoplay.globo.com/v/8231707/programa/
https://globoplay.globo.com/v/8231707/programa/
http://creago.org.br/noticia/view/342/agest-apoia-a-conferencia-nacional-de-engenharia-clinica
http://creago.org.br/noticia/view/342/agest-apoia-a-conferencia-nacional-de-engenharia-clinica
http://creago.org.br/noticia/view/346/mobilidade-deficiente
http://www.crea-go.org.br/sgce/
http://www.crea-go.org.br/sgce/calendario.html
https://www.facebook.com/creago
https://www.instagram.com/creagoias/
https://www.youtube.com/channel/UCY7PMIYwpWb1dWqyRmxennw/videos
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Coordenadoria de Publicidade e TV - CREA-GO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE
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DE GOIÁS
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