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Assunto:

Confira as novidades do Crea-GO e veja quais são os
cursos da semana para aprimorar seus conhecimentos -
Boletim Eletrônico Ponto Chave e Mais Capacitação - 20
a 26/08/2019

De <publicidade@creago.org.br>
Data 20/08/2019 10:44

CGU alinha parceria com o

Crea para implantação do TIME

Contadores devem orientar

empresas sobre o registro no

Em ofício, Crea propõe criação

de GT para analisar proposta

Confira as novidades do Crea-GO e veja quais são os cursos da semana para aprimorar seus conhecimentos - Boletim
Eletrônico Ponto Chave e Mais Capacitação - 20 a 26/08/2019

Goiânia, de 20 a 26 de agosto de 2019

Ano 14 - Nº 633

Goiânia será sede da 77ª SOEA

A indicação da Capital foi feita durante a 4ª reunião do Colégio de Presidentes e agora será encaminhada

para análise e deliberação da Cais e do plenário federal

Saiba Mais

http://creago.org.br/index.php/comunicacao/imprensa/noticias/3600-cgu-alinha-parceria-com-o-crea-para-implantacao-do-time-brasil-em-goias
http://creago.org.br/index.php/comunicacao/imprensa/noticias/3601-contadores-devem-orientar-empresas-sobre-o-registro-no-crea-go
http://creago.org.br/index.php/comunicacao/imprensa/noticias/3605-em-oficio-crea-propoe-criacao-de-gt-para-analisar-proposta-de-instrucao-normativa-da-semad
http://creago.org.br/
http://creago.org.br/index.php/comunicacao/imprensa/noticias/3606-goiania-sera-sede-da-77-soea
http://creago.org.br/index.php/comunicacao/imprensa/noticias/3606-goiania-sera-sede-da-77-soea


20/08/2019 Locamail :: Confira as novidades do Crea-GO e veja quais são os cursos da semana para aprimorar seus conhecimentos - Boletim…

https://webmail-seguro.com.br/creago.org.br/?_task=mail&_safe=1&_uid=469&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 2/3

Brasil em Goiás

 

Saiba Mais

Crea-GO

 

Saiba Mais

de Instrução Normativa da

Semad

Saiba Mais

22/08/2019

Workshop - Manejo nas Culturas

do Milho e da Soja: MIP e

Produtividade

Mineiros

 

29/08/2019

Workshop - Manejo Sustentável

dos Cultivos em Solo do Cerrado

Santa Helena de Goiás

 

Inscreva-se

03/09/2019

Workshop - Manejo dos Sistemas

Agrícolas Irrigados

Cristalina

 

 

 

Destaques da Semana

http://creago.org.br/index.php/comunicacao/imprensa/noticias/3600-cgu-alinha-parceria-com-o-crea-para-implantacao-do-time-brasil-em-goias
http://creago.org.br/index.php/comunicacao/imprensa/noticias/3601-contadores-devem-orientar-empresas-sobre-o-registro-no-crea-go
http://creago.org.br/index.php/comunicacao/imprensa/noticias/3605-em-oficio-crea-propoe-criacao-de-gt-para-analisar-proposta-de-instrucao-normativa-da-semad
http://creago.org.br/index.php/extras/censura-publica/censura-publica
http://creago.org.br/index.php/extras/censura-publica/censura-publica
http://www.crea-go.org.br/sgce/cursos/workshop-manejos-nas-culturas-do-milho-e-da-soja-mip-e-produtividade-mineiros-go.html
http://www.crea-go.org.br/sgce/cursos/workshop-manejo-sustentavel-dos-cultivos-em-solo-do-cerrado-santa-helena.html
http://www.crea-go.org.br/sgce/cursos/workshop-manejo-sustentavel-dos-cultivos-em-solo-do-cerrado-santa-helena.html
http://www.crea-go.org.br/sgce/cursos/workshop-manejo-dos-sistemas-agricolas-irrigados-cristalina-go.html
http://creago.org.br/index.php/comunicacao/imprensa/noticias/3596-beneficios-da-mutua
http://www.crea-go.org.br/sgce/
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Inscreva-se Inscreva-se

  

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

 

-- 

Coordenadoria de Publicidade e TV - CREA-GO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE

ENGENHARIA E AGRONOMIA
DE GOIÁS

http://www.crea-go.org.br/sgce/cursos/workshop-manejos-nas-culturas-do-milho-e-da-soja-mip-e-produtividade-mineiros-go.html
http://www.crea-go.org.br/sgce/cursos/workshop-manejo-dos-sistemas-agricolas-irrigados-cristalina-go.html
https://www.facebook.com/creago
https://www.instagram.com/creagoias/
https://www.youtube.com/channel/UCY7PMIYwpWb1dWqyRmxennw/videos
http://www.crea-go.org.br/sgce/cursos/workshop-manejo-dos-sistemas-agricolas-irrigados-parauna-go.html
http://www.crea-go.org.br/sgce/calendario.html
http://premiocreagoias.org.br/
https://webmail-seguro.com.br/creago.org.br/#NOP

