
CAU PARTICIPA DE ENTREGA DE DOCUMENTO A CANDIDATOS À PREFEITURA DE GOIÂNIA

CAU PREPARA EVENTOS PARA ARQUITETOS E URBANISTAS DE GOIÁS AINDA EM 2012

O CAU, representado pelo arquiteto e urbanista Edinardo Lucas esteve presente na última terça-feira (14), na 

entrega do documento Pensando Goiânia – Os desafios da capital e propostas para uma cidade melhor. A 

solenidade teve a presença dos candidatos à prefeitura de Goiânia, que receberam o material. O documento, em 

forma de livro é fruto de uma série de mesas redondas mediadas pelo jornal O Popular e contou a participação do 

presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás John Silveira, falando sobre Meio Ambiente. 

A equipe do CAU Goiás organiza para o segundo semestre de 2012 dois eventos programados para outubro e 

dezembro respectivamente. Os eventos visam agregar os profissionais, promover debates e ainda unir a classe 

em torno da valorização da profissão e do melhoramento das paisagens urbanas das nossas cidades. Em breve, 

disponibilizaremos maiores informações a respeito neste canal de informação.

REPRESENTANTES DA CAIXA VISITAM O CAU GOIÁS E TIRAM DÚVIDAS

O Coordenador da Gerência de Desenvolvimento Urbano-Engenharia (Gidur) da 

Caixa Econômica Federal, João Carlos Alves Maia e a coordenadora de 

Assistência Técnica do Gidur, Ana Carolina Carvalho Farias estiveram reunidos na 

última segunda-feira (13), com o CAU. Estavam presentes o presidente do CAU 

Goiás, John Silveira, a assessora técnica Isabel Barêa e o Assessor de Plenária 

Edinardo Lucas. As pautas foram sobre a Assistência Técnica, dúvidas do Registro de Responsabilidade Técnica 

(RRT), dentre outros assuntos. Ao final, ficou acordado que  será elaborado um Termo de Cooperação Técnica 

entre as entidades e a realização de um seminário para discutir a  Assistência Técnica em Goiás.

AUDIÊNCIA PÚBLICA DISCUTE MEMORIAL DE GOIÂNIA E ESTAÇÃO CERRADO

Será realizado no dia 22 de agosto, Audiência Pública sobre os projetos Memorial de 

Goiânia e Estação Cerrado. A audiência, que será às 9h30, no auditório do Ministério 

Público de Goiás, tem como objetivo prestar esclarecimentos à população sobre os 

projetos e permitir a manifestação dos interessados para participar abertamente de 

sua discussão. Poderão ser levantadas questões sobre seus programas de 

necessidades, características de uso, conforto, aparência, entre outros aspectos. O 

evento é apoiado pelo CAU/GO, dentre outras entidades.

FIQUE ATENTO! 

ALERTA SOBRE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

O CAU/GO informa aos seus profissionais que o CREA/GO adotou como procedimento padrão no momento da 

fiscalização, solicitar a apresentação do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referentes aos projetos e à 

execução das obras. O CAU esclarece que são dois RRTs diferentes, pois são dois grupos de atividades: um para 

projetos e outro para execução de obra. Para evitar aborrecimentos, orientamos os profissionais Arquitetos e 

Urbanistas para que efetuem o RRT dos projetos e obras em andamento e deixem uma cópia do documento 

disponível nas obras em realização, juntamente com o comprovante de pagamento. Em breve o CAU/GO 

também realizará fiscalização nas obras em andamento averiguando a regularidade das mesmas. 

+ informações em  www.caugo.org.br.
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Expediente:

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás | CAU/GO

Presidente: John Mivaldo da Silveira

Vice-presidente: Érico Naves Rosa

Jornalista responsável: Ana Carolina Carvalho (01887 JP)

www.caugo.org.br - atendimento@caugo.org.br

Endereço: Av. 136, n. 797, Sala 1010B, Edifício New York Square, Setor Sul 

Goiânia – Goiás. CEP: 74.180-040

Telefone: 62 3095-4655  -  Atendimento ao público: Segunda à sexta das 8:00 às 17:00

((( VAMOS FUGIR ))) Qualquer outro lugar comum ... Outro lugar qualquer...

A Deriva Fotográfica do Bem é uma expedição de fotógrafos e 
amantes da fotografia que andam pelas ruas do centro da cidade de 
Goiânia registrando uma cidade que é visível aos olhos e ao coração. 
Daí o convite: andar pelo centro numa manhã agradável de sábado, 
observar a cidade e a vida que nela há. 
+ informações em  www.blogdobraulio.com/

São 17 filmes em diversos horários
Local: Cinema Lumiere, Shopping Bougainville
+ informações em www.variluxcinefrances.com
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em frente ao 
Coreto na Praça Cívica

O 3º Festival Palhaçada apresenta 12 grupos e artistas solo, sendo 
uma atração internacional, sete trupes nacionais e quatro trabalhos 
goianos. Espetáculos que têm o foco na linguagem do Palhaço 
(Clown), vão ocupar teatros e parques de Goiânia, entre 11 e 19 de 
agosto.  + informações em  www.festivalpalhacada.blogspot.com

O CAU Goiás inaugura seu primeiro veículo de comunicação. Com publicação semanal, o informativo Perspectiva 

trará notícias relacionadas à atuação do CAU e à arquitetura e ao urbanismo, com abrangência regional e 

nacional, de interesse da categoria. Além das notícias, o informativo conta com a coluna "Fique Atento", que trará 

sempre alertas a respeito das resoluções, ações fiscalizatórias e orientativas deste Conselho. E para descontrair, a 

Coluna "Vamos Fugir", com dicas de cultura e lazer. Afinal, para ter um bom desempenho profissional e uma vida 

feliz é preciso também se divertir. Em sua caixa de email, a Perspectiva do CAU Goiás para você!        

PERSPECTIVA
informativo semanal do CAU/GO

QUAL É A PERSPECTIVA?

Candidatos a Prefeitura de Goiânia durante a entrega do documento. Rubens Donizete (PSTU), Agenor Mariano vice na chapa de Paulo Garcia (PT), Simeyson 
Silveira (PSC), Elias Júnior (PMN), Isaura Lemos (PC do B), Jovair Arantes (PTB), Professor Pantaleão (PSOL) e José Netho (PPL).

EXPOSIÇÃO
Apótema, do quadrado ao cubo
de José Renato de Castro e Silva 

até  7 de setembro, segunda a Sexta
8h às 12h / 14h às 17h30

Palácio da Cultura
Pç Universitária - Setor Universitário

ALEXANDRE PERINI, ALUÍZIO ANTUNES BARREIRA, ANAMARIA 
DINIZ, DIOGO PAIXÃO, FERNANDO C.CHAPADEIRO, GLEDSON R. 
NASCIMENTO, MARCOS ARIMATÉA E MARIA ELIANA JUBÉ 
RIBEIRO

ARNALDO MASCARENHAS

ÁLVARO F. DE OLIVEIRA, 
CARLA HERMANN, CARLOS BARBOSA, FERNANDO RABELO, 
FREDERICO RABELO, LEÔNIDAS ALBANO

BRÁULIO VINÍCIUS FERREIRA,

DANIEL DIAS PIMENTEL

CONSELHO ESTADUAL
TITULARES                                        

CONSELHEIRO FEDERAL 
TITULAR                                          SUPLENTE
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