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Assunto:
Ponto Chave nº 662 - 18 a 31 de março de 2020 - Ano
15

De <publicidade@creago.org.br>
Data 17/03/2020 16:17

Goiânia, 18 a 31 de março de 2020
Ano 15 - Nº 662

Crea pede que profissionais deem preferência a serviços online
A ideia é contribuir para a contenção do coronavírus em Goiás, evitando

atendimentos presenciais

Saiba mais

Crea-GO suspende eventos em
razão do coronavírus

Seminário, mesa redonda e
palestras que seriam realizados no

auditório do Conselho nesta semana
serão remarcados

Conferência Nacional de
Engenharia Clínica é adiada

Promovido pelo Crea-GO e Abeclin,
evento terá nova data anunciada em

breve

http://creago.org.br/noticia/view/458/crea-pede-que-profissionais-deem-preferencia-a-servicos-online
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Saiba mais Saiba mais

Quatro candidatos registram
candidatura à presidência do

Crea-GO
As eleições 2020 serão realizadas

no dia 3 de junho

Saiba mais

Crea-GO e AMMA formalizam
parceria com acordo de

cooperação 
Entre outros, o acordo objetiva
garantir a eficiência da Política

Pública Municipal de Meio Ambiente
de Goiânia

Saiba mais

Inspetoria de Cristalina se
adaptará ao modelo Casa da

Engenharia
Protocolo de intenções para
instalação da nova sede da

inspetoria da cidade, no sistema
built to suit, foi assinado

Saiba mais

Inspetorias de Luziânia e Águas
Lindas serão transformadas em

Casas da Engenharia 
Protocolos de intenções para

construções no modelo built to suit
foram assinados

Saiba mais

 

 

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

http://creago.org.br/noticia/view/456/crea-go-suspende-eventos-em-razao-do-coronavirus
http://creago.org.br/noticia/view/461/conferencia-nacional-de-engenharia-clinica-e-adiada
http://creago.org.br/noticia/view/445/quatro-candidatos-registram-candidatura-a-presidencia-do-crea-go
http://creago.org.br/noticia/view/449/crea-go-e-amma-formalizam-parceria-com-acordo-de-cooperacao
http://creago.org.br/noticia/view/451/inspetoria-de-cristalina-se-adaptara-ao-modelo-casa-da-engenharia
http://creago.org.br/noticia/view/457/inspetorias-de-luziania-e-aguas-lindas-serao-transformadas-em-casas-da-engenharia
http://www.crea-go.org.br/sgce/
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
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