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Profissional, sua carteira profissional antiga, emitida pelo CREA/GO vai vencer no dia 31 de dezembro deste ano. Para a 
emissão da nova carteira profissional, emitida pelo CAU, é necessário cumprir algumas etapas. A primeira delas é a 
atualização dos dados cadastrais e o preenchimento da pesquisa socioeconômica que deve ser feita na sua página 
profissional, no site www.caugo.org.br, em serviços online. Caso tente acessar o cadastro e não consiga, entre em 
contato com o atendimento do CAU/GO no telefone (62) 3095-4655 solicitando a liberação. O prazo máximo para esta 
etapa é 30 de outubro. A segunda etapa consiste na coleta dos dados biométricos incluindo foto, digital e assinatura, que 
poderá ser agendada pelo profissional na sua página, após a atualização cadastral, e será realizada pessoalmente na 
sede do CAU/GO. Somente depois de passar pelas duas etapas é que sua carteira será confeccionada e entregue 
gratuitamente. Após o prazo estabelecido para o cadastramento a emissão da carteira profissional será cobrada. 

FIQUE ATENTO! 

Carteira profissional

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás realiza 
nos dias 22 e 23 de outubro o Encontro Paisagem Urbana: 
história, o artefato e o lugar, em comemoração ao 
aniversário de Goiânia. O evento tem o objetivo de debater 
a paisagem urbana em suas perspectivas históricas e 
futuras. Em dois dias, os arquitetos, urbanistas e 
estudantes vão debater o Planejamento urbano e o 
desenho da cidade e o Patrimônio Edificado: a história 
materializada, em quatro fóruns. Vão participar dos 
debates profissionais renomados  da Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás (PUC/GO), Universidade 
Federal de Goiás (UFG), Universidade Estadual de Goiás 
(UEG), Iphan-Goiás, Secretaria Municipal de Planejamento 
(Seplam), além do renomado arquiteto Marcelo Ferraz, 
sócio do escritório Brasil Arquitetura.

Além dos fóruns, os participantes do evento ainda vão 
assistir à exibição de dois filmes que aborda o tema. Ao 
final do dia 22, será exibido o documentário “Attilío – traço, 
arquitetura e cidades”, com uma mesa redonda com 
participação do diretor do filme, Juca Fernandes, a 
doutoranda no tema, Anamaria Diniz e o doutor e 
historiador Sérgio Duarte.

No dia 23, será a vez do documentário ”Inacabado – o 
teatro e a cidade”, com o diretor do filme, o jornalista 
Dalton Costa, o arquiteto e doutor José Artur Frota e ainda 
o arquiteto Marcelo Ferraz. 

Aniversário de Goiânia: encontro de arquitetura discute a paisagem urbana

Convidado especial –  O arquiteto e  urbanista Marcelo 

Ferraz, sócio da Brasil Arquitetura vai proferir a palestra 

“A preservação do patrimônio e a construção de uma nova identidade”. Dentre os vários feitos do profissional, é dele o 
projeto do Museu do Pão (Rio Grande do Sul), Museu Luiz Gonzaga (Pernambuco) e Museu Rodan (Bahia). Marcelo 
Ferraz mostra em sua palestra o seu ponto de vista sobre a dialética entre o antigo e o novo. Sua posição configura um 
outro caminho, rompendo com a ideia de oposição entre as categorias de permanência e modificação.

CAU/GO participa de reunião de planejamento no Ceará

 Presidente do CAU/GO fala durante encontro.                                                                          Palestras orientam o planejamento.    

O CAU/GO, representado pelo presidente John Silveira e o diretor Edinardo Lucas, participaram da reunião da 
Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/BR. O evento foi realizado em Fortaleza, no Ceará, nos últimos dias 15 e 
16. Esta reunião tem como objetivo orientar os CAU/UFs com relação ao planejamento orçamentário 2013.

Encontro de Ética reúne representantes do CAU/BR  e CAU/UFs
Esta sendo realizado nos dias (18 e 19/10) o Seminário Centro-Oeste da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR, em 
Goiânia. Estão reunidos no Address Hotel cerca de 40 pessoas, entre membros da comissão e conselheiros do CAU. A 
abertura oficial contará com a participação do presidente do CAU/BR, Haroldo Pinheiro, o presidente do CAU/GO, 
John Silveira, dos convidados o arquiteto e urbanista João Honório e o advogado Fábio Coutinho.
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19 a 21/10 

Local:  Teatro da PUC-GO, Av. Fuad José Sebba, n. 1.184, 
Jd. Goiás

Humor baseado em improvisações, no qual a plateia 
tem fundamental importância para a criação das cenas.  

Ingressos: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

+ informações: 62 8145-7040

Espetáculo: Improvável

20/10 – 20h30

Local: Shopping Flamboyant, Goiânia (GO).

Ao lado de sua banda Taking Care Of Elvis, Ben 
Porsmouth tem um repertório pinçado entre o melhor da 
carreira do ídolo do rock, desde os primeiros anos de 
sucesso, entre o final dos anos 50, o auge nos anos 60 e a 
fase madura nos anos 70.

Ingressos: R$ 50 a R$ 70 

Show Viva Elvis

19/10 – 21 horas

Local: Pirineus Café e Forneria, R. 137 c/ 146, n. 579, 
Setor Marista

A cantora lança seu novo CD, “Eu Vou é Cantar”, feito em 
parceria com o Trio Cerrado, formado por Marcelo Maia, 
Fred Valle e Dejan Cosic, em uma união que resultou 
numa música muito brasileira, porém aberta à influência 
de outras sonoridades do mundo. 

+ informações: 62 3434-1971

Show de Fernanda Guedes
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20/10 – 21 horas 

Local: Samauma Bar - Rua 139, n. 13, Setor Marista, 
Goiânia (GO).

Os maiores sucesso de Renato Russo e sua banda. 
Djalma Ramos (vocal), Rogério Ferreira (guitarra e 
violão), Marcos Fachin (baixo) e Josué Júnior (bateria).      

+Informações:     
http://www.samaumarestaurante.com.br

Show Legião Urbana Cover

Foto: Luiz Augusto

Fotos: Ascom – CAU/GO


	Página 1

