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Assunto: Crea-GO - Ponto Chave nº 675
De <publicidade@creago.org.br>
Data 16/06/2020 11:21

Goiânia, 16 a 22 de junho de 2020
Ano 15 - Nº 675

NOTÍCIAS
 

Crea-GO tem novo sistema
para agendamento de
atendimento presencial
 
Disponível 24 horas por dia no site
do Conselho, sistema permite que
usuário agende seu próprio
atendimento

Saiba mais

 

 

 

Crea firma convênio com
certificadora digital com
desconto de 10%
 
O desconto será concedido a
profissionais e empresas registrados
no Conselho goiano

Saiba mais

 

 

Secretaria Nacional de
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Habitação, Confea e CAU
assinam acordo de
cooperação
 
Parceria visa garantir assistência
técnica profissional a famílias de
baixa renda contempladas pelo
programa de Melhoria Habitacional

Saiba mais

 

 

 

Crea e TRT renovam parceria
 
Cooperação técnica com foco na
fiscalização foi firmada
originalmente em 2015

Saiba mais

 

 

Em home office, Crea Jovem
atinge cerca de 1500 pessoas
com atividades
 
Reuniões, palestras institucionais e
lives estiveram entre as atividades
realizadas nos meses de março a
junho

Saiba mais

ELOGIO
 

“Críticas são sempre bem-vindas! Sejam elas positivas ou
negativas. Críticas são os primeiros passos para o pensamento
de que é necessário mudar e crescer. Quando estamos na
posição de servir, somos os maiores alvos; temos que ter
sabedoria e discernimento. Sou um exímio crítico do Sistema
Confea/Crea, em especial do Crea-GO. Hoje, quero relatar minha
experiência em outro Crea, o do Distrito Federal. Na necessidade
de registrar minha empresa e tirar o meu visto como profissional
em engenharia civil para atuar no território do Distrito Federal, vi
como o Crea-GO é evoluído, rápido e atencioso com o
profissional. Relato aos amigos pertencentes ao Conselho de
Goiás, que temos, sim, muito ainda a evoluir, mas, quando
precisamos do serviço fora de nossos limites, vemos claramente
que temos um Conselho com menor burocracia e demandante de
tempo mínimo para auxiliar o profissional e as empresas. O
sistema do Crea-DF ainda é muito burocrático, consumindo muito
tempo e deixando o profissional na angústia de ver o tempo se
esgotando em suas demandas. Os servidores e colaboradores do
Crea-DF são pessoas muito prestativas, porém seguem as
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determinações de cada processo, que seguem burocracias
diferentes do Crea-GO. Deixo aqui meus parabéns a toda equipe
do Crea-GO, pela mudança no sistema; por terem tido a ousadia
de alterar os padrões arcaicos impostos pelos demais Conselhos.
Deixo clara a necessidade de mudanças, de valorização do
profissional e participação na sociedade, mas também ressalto
que estamos no caminho certo; e melhores que muitos
Conselhos Brasil afora!”
Eng. Civ. Everton Narciso de Oliveira

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 Assessoria Especializada de Imprensa, Coordenadoria de

Publicidade e TV Crea. Para mais informações, entre em contato com a nossa equipe
através dos telefones (62) 3221-6280 / (62) 3221-6222

---

Coordenadoria de Publicidade e TV - CREA-GO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE

ENGENHARIA E AGRONOMIA
DE GOIÁS
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