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Assunto:
Confira as novidades do Crea-GO e veja os eventos para
aprimorar a sua carreira profissional - De 17 a
23/09/2019

De <publicidade@creago.org.br>
Data 17/09/2019 09:35

Crea-GO apresenta aplicativo   

Goiânia, de 17 a 23 de setembro de 2019

Ano 14 - Nº 637

Crea-GO e TCM renovam acordo de cooperação técnica

Parceria, formalizada pela primeira vez em 2015, foi renovada com a assinatura do Acordo de Cooperação

Técnica que visa, principalmente, ao compartilhamento de informações

Saiba Mais

http://creago.org.br/index.php/comunicacao/imprensa/noticias/3669-crea-go-apresenta-aplicativo-para-auxiliar-na-elaboracao-de-projetos-de-pocos-de-infiltracao-durante-seminario
http://creago.org.br/index.php/comunicacao/imprensa/noticias/3658-177-trabalhos-concorrem-ao-18-premio-crea-goias-de-meio-ambiente
http://creago.org.br/index.php/comunicacao/imprensa/noticias/3667-crea-e-seapa-formalizam-assinatura-de-acordo-de-cooperacao-tecnica
http://creago.org.br/
http://creago.org.br/index.php/comunicacao/imprensa/noticias/3673-crea-go-e-tcm-renovam-acordo-de-cooperacao-tecnica
http://creago.org.br/index.php/comunicacao/imprensa/noticias/3673-crea-go-e-tcm-renovam-acordo-de-cooperacao-tecnica
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para auxiliar na elaboração de

projetos de poços de

infiltração durante seminário

Saiba Mais

177 trabalhos concorrem ao

18º Prêmio Crea Goiás de Meio

Ambiente

 

Saiba Mais

Crea e Seapa formalizam

assinatura de acordo de

cooperação técnica

 

Saiba Mais

Silvânia é a 50ª prefeitura a

firmar acordo de cooperação

técnica com o Crea-GO

Saiba Mais

Representante da Prefeitura de

Vicentinópolis conhece

projetos do Crea-GO

Saiba Mais

Crea doa cerca de 400 kg de

alimentos a instituições

filantrópicas

 

Saiba Mais

19/09/2019 24/09/2019 25/09/2019

 

EDITAIS DE CENSURA PÚBLICA

 

Destaques da Semana

http://creago.org.br/index.php/comunicacao/imprensa/noticias/3669-crea-go-apresenta-aplicativo-para-auxiliar-na-elaboracao-de-projetos-de-pocos-de-infiltracao-durante-seminario
http://creago.org.br/index.php/comunicacao/imprensa/noticias/3658-177-trabalhos-concorrem-ao-18-premio-crea-goias-de-meio-ambiente
http://creago.org.br/index.php/comunicacao/imprensa/noticias/3667-crea-e-seapa-formalizam-assinatura-de-acordo-de-cooperacao-tecnica
http://creago.org.br/index.php/comunicacao/imprensa/noticias/3665-silvania-e-a-50-prefeitura-a-firmar-acordo-de-cooperacao-tecnica-com-o-crea-go
http://creago.org.br/index.php/comunicacao/imprensa/noticias/3674-representante-da-prefeitura-de-vicentinopolis-conhece-projetos-do-crea-go
http://creago.org.br/index.php/comunicacao/imprensa/noticias/3675-crea-doa-cerca-de-400-kg-de-alimentos-a-instituicoes-filantropicas
http://www.crea-go.org.br/sgce/cursos/manutencao-produtiva-total-o-modelo-de-excelencia-da-gestao-da-manutencao.html
http://www.crea-go.org.br/sgce/cursos/workshop-integrado-de-pragas-e-doencas-das-culturas-do-algodao-tomate-e-cebola-morrinhos-go.html
http://www.crea-go.org.br/sgce/cursos/forum-de-acessibilidade-anapolis.html
http://www.crea-go.org.br/sgce/
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Manutenção Produtiva Total - O

Modelo de Excelência da Gestão

da Manutenção

Goiânia

 

Inscreva-se

Manejo Integrado de Pragas

(MIP) e Doenças (MID) das

culturas do algodão, tomate e

cebola

Morrinhos

Inscreva-se

Fórum de

Acessibilidade

Anápolis

 

 

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

http://www.crea-go.org.br/sgce/cursos/manutencao-produtiva-total-o-modelo-de-excelencia-da-gestao-da-manutencao.html
http://www.crea-go.org.br/sgce/cursos/workshop-integrado-de-pragas-e-doencas-das-culturas-do-algodao-tomate-e-cebola-morrinhos-go.html
http://www.crea-go.org.br/sgce/cursos/forum-de-acessibilidade-anapolis.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/abordagem-agronomica-cristalina.html
http://www.crea-go.org.br/sgce/cursos/estudos-hidraulicos-em-modelo-reduzido-como-ferramenta-de-projeto-importancia-e-aplicacao.html
http://www.crea-go.org.br/sgce/calendario.html
http://creago.org.br/
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CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA

DE GOIÁS

https://webmail-seguro.com.br/creago.org.br/#NOP

