PORTARIA Nº 038/2020
Dispõe sobre retomada Gradual do Atendimento Presencial no COREGO, com medidas preventivas para redução dos riscos de contaminação com
o novo covid-19.
A Diretoria do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no
Estado de Goiás – CORE-GO, no uso de suas atribuições legais e com base no
disposto no Regimento Interno da entidade e;
Considerando as recomendações da Organização Mundial de Saúde
(OMS) para prevenção de propagação do COVID-19 no ambiente de trabalho;
Considerando que, grande parte dos órgãos públicos, instalados em
Goiânia, já voltaram a prestar atendimentos presenciais.
Considerando que os serviços essenciais e principalmente os
procedimentos que por razões diversas não podem ser encaminhados por email;
RESOLVE:
01 – Retomar, na sede do CORE-GO, os atendimentos presenciais
mediante condições especiais de agendamento antecipado para cada
procedimento;
02 - Ressaltando que o CORE-GO, manterá todos os atendimentos via
on-line conforme comunicado publicado no site www.core-go.org.br

03 – divulgar, entre os interessados, a informação de como agendar o
atendimento presencial, que deve priorizar os números 62-3086-9515 ou 30869501 ou o e-mail core-go@core-go.org.br
04 – Recomendar aos servidores do CORE-GO, que por ocasião de
atendimento presencial, deve ser exigido a utilização de mascara e a higienização
das mãos com a utilização de álcool gel-70 e distanciamento recomendado;
05 - Ressaltar que mesmos com a retomada dos atendimentos presenciais, os
usuários continuam tendo acesso aos serviços via e-mail para encaminhamento de
suas demandas utilizando os endereços abaixo relacionados:
a - Para registros Iniciais / Alterações de Registros / Baixas / Suspensão /
Emissão de Certidões e outros serviços vinculados ao Departamento de Registro:
Encaminhar via email: registro01@core-go.org.br
b - orientação sobre relação de documentos, formulários para requerimentos
e declarações: acesse o site www.core-go.org.br – clique em “REGISTRO”.
c - Para consultar débito de anuidade, parcelamentos, emissão de boletos,
pagamento com cartão encaminhar via e-mail: fiscal01@core-go.org.br
d - Parcelamento: Dívida Ativa informação via e-mail da01@core-go.org.br
e - Tesouraria: Encaminhar via e-mail: contab-02@core-go.org.br

f - Departamento Jurídico: Dúvidas e orientações jurídicas deverão ser
enviadas p/ e-mail jurídico@core-go.org.br ou Whatsapp (62)-98136-3930.
g - Telefones e e-mail para outras informações: 62-3086-9515 e 62-30869501 e-mail: core-go@core-go.org.br
06 - Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira: das 08,00 às

16,00 horas.

Goiânia, 02 de outubro de 2020.

ANTONIO LOPES DA TRINDADE
PRESIDENTE.

