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Presidente do CAU Goiás John Silveira, lembra a importância de debater os temas de importância para os arquitetos e urbanistas por meio de seminários e 
encontros da categoria e sociedade.

Reunião da APL da construção com participação do CAU Goiás e outras entidades para discutir a adequação técnica exigida pela Norma de Desempenho de 
Edificações.

Fala do presidente do CAU/BR Haroldo Pinheiro, durante o Seminário da Comissão de Ética e Disciplina, que contou com a participação da conselheira do 
CAU/GO Lana Jubé.

Presidente da OAB Goiás, Henrique Tibúrcio e o presidente do CAU Goiás John Silveira, conversam sobre as entidades e a importância de trabalhar em conjunto .

Ao participar de uma concorrência ou contratação de obras e serviços, o profissional arquiteto e urbanista deve 
ter em mãos o número do CAU e o registro de regularidade profissional é a Certidão de Registro e Quitação 
(CRQ), que tem caráter nacional. No entanto, lembre-se que a carteira de identidade do Crea tem validade até 
31 de dezembro de 2012. O atendimento do CAU Goiás está à disposição para dirimir eventuais dúvidas por 
meio do telefone 62 3095-4655.

FIQUE ATENTO! 

Certidão de Registro e Quitação
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A equipe do CAU Goiás se reuniu na última sexta-feira (24) com o presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio. Na 
oportunidade, John Silveira, presidente do CAU/GO propôs a Tibúrcio a criação de um fórum que reúna diferentes 
conselhos profissionais, como o objetivo de interagir e realizar ações de melhoria da cidade e da sociedade. 
Henrique Tibúrcio foi receptivo à proposta reafirmando a importância de trabalhar em conjunto. Também 
participaram da reunião o conselheiro da CAU/GO Álvaro Fernandes e as assessoras Adriana Coradini Curado 
(Jurídico), Isabel Barêa (Arquitetura e Urbanismo) e Ana Carolina Carvalho (Comunicação).

O CAU participou na última quinta-feira (23) da quarta reunião do Arranjo Produtivo Local (APL) da construção, 
que está discutindo procedimentos para adequação técnica e alinhamento dos agentes integrantes da cadeia 
produtiva do setor em relação aos requisitos exigidos pela Norma de Desempenho de Edificações – NBR 15.575. A 
assessora de arquitetura e urbanismo do CAU/GO, Isabel Barêa participou da reunião que discutiu a realização de 
ensaios de laboratório, de diagnóstico nas empresas ceramistas com vistas ao aumento da eficiência e 
observância à sustentabilidade do negócio, além da capacitação e treinamento por meio da promoção de eventos 
de sensibilização sobre as normas técnicas.

Nos dias 22 e 23 de agosto ocorreu o 3º Seminário da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em Curitiba (PR). O objetivo do evento foi discutir o anteprojeto de resolução para 
instrução e julgamento de processos éticos. Participaram do debate o presidente do CAU/BR, Haroldo Pinheiro, a 
Conselheira do CAU Goiás Lana Jubé, conselheiros federais e representantes do Conselho dos estados.

Reunião discute adequações técnicas para a construção

Seminário debate Ética em Arquitetura e Urbanismo

CAU Goiás se reúne com presidente da OAB-GO
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 Centro Cultural Oscar Niemeyer 
Comemoração do aniversário do Bolshoi Pub. 

  3285-6185

Lobão

Local:

+ informações e ingressos:
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Lígia Lagos

30/08/12 - Horário: 20 horas

Entrada Franca
Local: Teatro Sesi - Av. João Leite, Setor Santa 
Genoveva)
Orquestra Musicâmara sob regência do maestro 
Joaquim Jayme 
+ informações: 3269-0800

Música barroca

01 e 02/09/12 - 
domingo às 15hs e às 18 horas

Horário: sábado às 17 horas | 

Peça infantil  O Menino Que Vendia 
Palavras

Local: Teatro Madre Esperança Garrido, no Colégio 
Santo 

+ Informações: 3223-1326.

  
Agostinho - Av. Contorno, Centro, em frente ao 

Parque Mutirama.

Com o ator Eduardo Moscovis e trilha sonora de 
Adriana Calcanhoto, a peça, baseada em texto de 
Ignácio de Loyola Brandão, estimula a criança a ver o 
mundo, a vida e a literatura de forma mas lúdica e 
criativa.   

Até 06/09/12

Local: Galeria de Arte Frei Confaloni -  Rua 4, nº 515, 
Edifício Pathernon Center, Centro.

Horário: segunda a sexta-feira, das 12hs às 18 horas
Trabalho de 20 artistas plásticos.

+ informações: 3201-4695/4687
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