
18 a 21/09/12, às 20 horas

Local: Anexo Sesc -Rua 19, Centro, Goiânia (GO

Este ano, o projeto comemora o centenário de 
Nelson Rodrigues e apresentará suas obras através 
de leituras dramáticas, que envolverão atores e 
diretores goianos. Entrada franca.

+ informações: www.sescgo.com.br

Sesc Dramaturgia Leituras em Cena

nº 06| ano 01
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Foto: ACS Sinduscon-GO
 

Termina dia 21 de  setembro a primeira etapa para emissão das carteiras profissionais. Esta fase consiste em confirmar 
os dados e responder a uma pesquisa socioeconômica.  A segunda etapa, que será a da coleta de dados biométricos 
ainda será agendada. Acompanhando o Perspectiva semanalmente, você pode se informar a respeito desta e outras 
informações. A previsão é de que as carteiras profissionais sejam emitidas até dia 15 de dezembro. 

FIQUE ATENTO! 

Termina dia 21 prazo da primeira etapa para emissão da carteira profissional

CONSELHO ESTADUAL
TITULARES                                        

CONSELHEIRO FEDERAL 
TITULAR                                          SUPLENTE

  SUPLENTES

22 e 23/09/12

Local: Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro - Rua 3, 
esquina com Rua 9, Centro, Goiânia (GO). 

Em seu paradigma, a família é dilacerada. Os membros 
nunca poderiam reconhecer seu “papel” e, como 
fantasmas perdidos, viajam até à noite, entre a névoa do 
sono inebriante, onde apenas o personagem-
dramaturgo relembra o esquecido há tempos, e aí 
começa sua jornada de reconciliação consigo.

Ingressos: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)

+ informações: www.goianiaouro.com

Espetáculo Agreste

22/09/12, às 21 horas

 
Local: Teatro Goiânia - Avenida Tocantins, Centro, 
Goiânia (GO).

Amor, solidão, amizade, trabalho, sonhos e 
sobrevivência são sentimentos que, aos poucos, se 
revelam para as personagens, nas trilhas que seguem 
por escolha própria, ou nos caminhos em que são 
colocados pela força da natureza.

+ informações: 3201-4045 / 8302-2128

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

Espetáculo As Aventuras de Pendu e Camí 
do Outro Lado da Lua e do Arco-Íris

18 a 22/09/12

Local: SESC Cidadania - Rua C197, Esq. Av. C198 e 
Rua C224 - Jardim América 

O evento traz a Goiânia duas apresentações teatrais 
e uma oficina de dança e teatro aberta ao público.   

+ informações: www.coletivo22.com.br

Mostra Núcleo de Dança Coletivo 22

Orientação e palestras para os profissionais da região foram alguns dos serviços oferecidos

Presidente do CAU/GO, John Silveira assina o Termo de 
Cooperação Técnica com o APL

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU/GO) visitou a cidade de Itumbiara, a 211 quilômetros de 
Goiânia. A Caravana do CAU composta pelo presidente John Silveira, o diretor geral, Edinardo Lucas e o assessor 
especial, Rodolpho Vizzotto, levou informações aos profissionais, empresas e instituições. Por meio do atendimento 
ao SICCAU, foram sanadas dúvidas sobre os diversos processos inerentes ao exercício da profissão do arquiteto e 
urbanista e a execução de obras. Os profissionais de arquitetura e urbanismo ainda puderam assistir a palestras.

CAU assina Termo de Cooperação para normatização 
técnica
No último dia 13 de setembro o CAU Goiás, representado pelo seu 
presidente John Silveira, assinou um Termo de Cooperação Técnica 
com o Arranjo Produtivo Local (APL) da construção. O APL da 
construção discute 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). No mesmo evento firmaram compromisso 
ainda com a normatização, a Secretaria de Ciência e Tecnologia do 
Estado de Goiás (Sectec), o Sindicato das Indústrias da Construção e 
do Mobiliário de Anápolis (Sicma), o Sindicato das Empresas de 
Extração de Areia do Estado de Goiás (Sindiareia) e Carlos Campos 
Consultoria e Construções Limitada.

Fotos: Ascom – CAU/GO

Afim  de detectar possíveis impactos ambientais, o CAU/GO, em 
parceria com a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-
GO) realizou no último dia 14 mais uma Inspeção Técnica no 
Parque Flamboyant, no Jardim Goiás, em Goiânia. A gerente 
técnica do CAU, Isabel Barêa, a secretária executiva, Rita Muniz e 
a agrônoma, Marilda Ribeiro da PUC-GO percorreram todo 
Parque e fotografaram os indícios de danos à natureza resultante 
da ocupação imobiliária. Esta inspeção faz parte do trabalho que 
o conselho vem desenvolvendo desde junho. Ao final das 
pesquisas será elaborado relatório a ser encaminhado às 
autoridades competentes com a finalidade de diminuir o impacto 
à natureza. Ainda serão vistoriados outros parques urbanos da 
Capital.CAU e PUC em vistoria no Parque Flamboyant, no Jardim Goiás, 

encontram sinais de impacto  ambiental

Foto: Ascom – CAU/GO

Seminário sobre aprovação de projetos em Goiânia
Será realizado no próximo dia 25 de setembro, às 14 horas, o Seminário 
"Esclarecimentos em Procedimentos e Legislação para Aprovação de 
Projetos em Goiânia". Este evento é voltado para todos os 
profissionais em arquitetura e urbanismo, engenharia civil e 
estudantes. O seminário será no auditório do Sinduscon situado à Rua 
João Abreu, número 427, - Setor Oeste, em Goiânia.

Foto: Silvio Simões

Candidatos à prefeitura de Goiânia assinam compromisso  para melhorar mobilidade
No último dia 12, o Fórum da Mobilidade Urbana da Região Metropolitana de Goiânia reuniu os candidatos à 
prefeitura de Goiânia  para assinatura do documento intitulado “7 Diretrizes para melhoria da mobilidade em 
Goiânia”. Este documento lista as principais demandas para mobilidade na Capital. Representando o CAU/GO, 
esteve presente no evento a conselheira Maria Eliana Jubé. Nesta mesma reunião foi apresentada ainda a 
programação da Semana da Mobilidade, realizada de 16 e 22 de setembro. A programação pode ser encontrada no 
site www.caugo.org.br

 Entidades se aproximam na busca da valorização da profissão

No dia último 13, reuniram-se com o presidente John Silveira, o presidente do Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas 
do Estado de Goiás, Galileu de Souza Borges, o presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil Seção Goiás (IAB-GO), 
Eurípedes Monteiro e o representante da Federação Nacional dos Arquitetos, Diogo Paixão. O encontro foi realizado 
com a finalidade de aproximar as entidades e propor ações em conjunto. 

Caravana do CAU visita Itumbiara

CAU e PUC vistoriam Parque Flamboyant

Entidades se reúnem  no CAU

Foto: Ascom – CAU/GO
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