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Assunto:
Ponto Chave nº 663 - 24 a 30 de março de 2020 -
Ano 15

De <publicidade@creago.org.br>
Data 24/03/2020 16:18

 

Combate ao coronavírus, Eleições 2020 e investimento de
recursos são os temas da semana.

Confira as notícias do seu Conselho Profissional.
 

Goiânia, 24 a 30 de março de 2020
Ano 15 - Nº 663

Crea toma medidas de prevenção ao coronavírus 
As medidas visam evitar os atendimentos presenciais na sede ou nas

inspetorias do Conselho

Saiba mais

Atendimento em home office
supera expectativas

Crea-GO solicita prorrogação do
pagamento da anuidade ao Confea

http://creago.org.br/noticia/view/467/crea-toma-medidas-de-prevencao-ao-coronavirus
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Medida adotada pelo Crea-GO visa a
prevenção contra o novo coronavírus

Saiba mais

Francisco Almeida considera as
restrições ocasionadas pelo

coronavírus

Saiba mais

Profissionais podem escolher
local de votação até 4 de maio

Poderá ser escolhido um entre os 29
locais disponíveis em Goiás para a

votação

Saiba mais

Crea investe mais de 70% dos
recursos em atividades finalísticas

e de fiscalização 
Restante dos recursos é aplicado em

atividades de apoioDescrição

Saiba mais

 

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

 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - Crea-GO
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