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Assunto:
Em busca da eficiência, pelo Eng. Francisco Almeida - O
profissional moderno é aquele que admite que não pode
abarcar todo conhecimento disponível

De <publicidade@creago.org.br>

Para:

Sede 1 <sede1@creago.org.br>, Sede 2 <sede2@creago.org.br>, Sede 3
<sede3@creago.org.br>, Fiscais Inspetorias <fiscais@creago.org.br>,
Inspetorias <inspetorias@creago.org.br>, Estagiários
<estagiarios@creago.org.br>

Data 10/03/2020 12:47

Goiânia, 10 a 17 de março de 2020
Ano 15 - Nº 661

Adoção do Livro de Ordem aumenta valor de honorários
Dados da CID do Crea-GO apontam aumento de 17,6% no valor de

honorários

Saiba mais

A dona da história, Cris Guerra
fala às profissionais goianas

A palestrante contou sua trajetória,
abordando aspectos ligados ao
empoderamento feminino, em

evento comemorativo do Crea-GO

Francisco Almeida alinha ações
com mulheres do Conselho

O presidente recebeu conselheiras e
inspetoras do Crea, apresentou as

ações da Autarquia e alinhou
procedimentos

http://creago.org.br/noticia/view/428/adocao-do-livro-de-ordem-aumenta-valor-de-honorarios
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Saiba mais Saiba mais

94% dos usuários estão
satisfeitos com os serviços do

Crea-GO
Profissionais e outros avaliam

positivamente o atendimento e a
prestação de serviços do Conselho

goiano

Saiba mais

Confea promove seminário para
as comissões eleitorais do

Sistema
Comissão eleitoral federal realiza
debate sobre as eleições 2020 em

Brasília

Saiba mais

 

ARTIGO
 

Em busca da eficiência
Eng. Francisco Almeida 

 
O profissional moderno é aquele que admite que não pode abarcar todo conhecimento

disponível

Leia aqui

 

CENSURA PÚBLICA

 

http://creago.org.br/noticia/view/434/a-dona-da-historia-cris-guerra-fala-as-profissionais-goianas
http://creago.org.br/noticia/view/435/francisco-almeida-alinha-acoes-com-mulheres-do-conselho
http://creago.org.br/noticia/view/437/94-dos-usuarios-estao-satisfeitos-com-os-servicos-do-crea-go
http://creago.org.br/noticia/view/432/confea-promove-seminario-para-as-comissoes-eleitorais-do-sistema
http://creago.org.br/noticia/view/438/em-busca-da-eficiencia
https://www.creago.org.br/penalidade
https://www.creago.org.br/penalidade
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16/03/2020
Palestra

Marketing para engenheiros:
como usar o Google para conquistar mais

clientes
Goiânia

Inscreva-se

17/03/2020
Mesa Redonda

Carreira e Empregabilidade
Cases de Sucesso

Goiânia 
 

Inscreva-se

19/03/2020
Palestra

Introdução ao estudo de viabilidade
econômica e financeira de incorporações

imobiliárias
Goiânia

 

Inscreva-se

18/03/2020
Palestra

Seminário de engenharia civil a  nova
engrenagem do mercado

Goiânia
 
 

Inscreva-se

 

http://www.crea-go.org.br/sgce/
http://www.crea-go.org.br/sgce/cursos/marketing-para-engenheiros-como-usar-o-google-para-conquistar-mais-clientes.html
http://www.crea-go.org.br/sgce/cursos/mesa-redonda-carreira-e-empregabilidade-cases-de-sucesso.html
http://www.crea-go.org.br/sgce/cursos/introducao-ao-estudo-de-viabilidade-economica-e-financeira-de-incorporacoes-imobiliarias.html
http://www.crea-go.org.br/sgce/cursos/seminario-de-engenharia-civil-a-nova-engrenagem-do-mercado.html
https://contecc.confea.org.br/Account/Register
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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/conferencia-nacional-de-engenharia-clinica.html
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
https://webmail-seguro.com.br/creago.org.br/#NOP

