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4/10/12 – 21h

Local: Teatro Sesi, Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa 
Genoveva (ao lado do Clube Antônio Ferreira Pacheco) 

Músicas de Roberto Carlos, Ary Barroso, Billy Blanco, 
Chico Buarque, Caetano Veloso, ganham nova roupagem 
com as performances da artista. 

+ informações: www.teatrosesi.com.br

05 a 07/10 

Show com Débora di Sá 

2 a 7/10/12 

Público e crítica vão eleger as melhores produções em 
cinco mostras competitivas e participar de uma rica 
programação gratuita – oficinas, seminários, debates, 
encontros, homenagens.  

+ informações:  
http://goianiamostracurtas.com.br/programacao

Goiânia Mostra Curtas

Espetáculo: Hipnomagic 
6/10/12 – 16h às 21h30

Batucagê na Serrinha

Seminário une entidades em torno da inspeção predial

Foi realizado nos dias 28 e 29 de setembro o  1º Seminário Goiano de Inspeção Predial (SEGIP). O evento, promovido 
pelo CAU/GO, Clube de Engenharia e Crea-GO, reuniu diversos profissionais da área de arquitetura e engenharia. O 
evento teve como objetivo fornecer informações técnicas gerais sobre a gestão da manutenção predial, diante os 
desastres ocorridos em edificações existentes em outras cidades brasileiras. O 1º SEGIP é fruto do Grupo de Trabalho 
formado pelas entidades e pelo Corpo de Bombeiros Militar. 

CAU/GO marca presença em evento no CAU/MS
Foi realizado nos dias 27 e 28 de setembro um seminário com as Comissões de Ensino e Formação dos CAU/UF’s, em 
Mato Grosso do Sul, no CAU/MS. O evento teve como objetivo esclarecer os campos de atuação da comissão e ainda 
orientar os membros sobre o cadastramento das instituições de ensino superior no Conselho e sobre o pré-cadastro 
dos formandos. Representando o CAU/GO, marcou presença no evento o conselheiro Aluízio Antunes.

CAU é apresentado à diretoria do Sinduscon-GO

O CAU Goiás foi o convidado deste mês da reunião de diretoria do Sindicato da Indústria da Construção no Estado de 
Goiás (Sinduscon). O presidente do CAU/GO, John Silveira apresentou o novo conselho, falou sobre a Lei de 
Assistência Técnica, os concursos públicos de projetos e sobre a importância do arquiteto no processo de 
planejamento urbano. O diretor do CAU/GO, Edinardo Lucas, fez uma apresentação técnica da estrutura do conselho. 

Foto: Ascom – CAU/GO

Representantes das entidades organizadoras do evento compõe mesa 
solene

Presidente do CAU/GO, John Silveira, fala na abertura solene do 1º SEGIP

Presidente do CAU/GO, John Silveira, explica aos diretores do Sinduscon-GO sobre o funcionamento do CAU/GO.

Fotos: Corpo de Bombeiros Militar de Goiás

Foto: Ascom  CAU/GO

Foto: Divulgação

Foi prorrogado para até 30 de outubro o prazo para que o profissional acesse 
o Sistema de Informação e Comunicação do CAU (SICCAU) e confirme seus 
dados e responda a uma pesquisa socioeconômica, com parte da primeira 
etapa da emissão da carteira profissional. A segunda etapa será da a coleta 
dos dados biométricos, que será agendado previamente.

FIQUE ATENTO! 

Prazo Prorrogado

+ informações
www.caubr.org.br/identidade

Local: NAC - Rua T-15, n. 2.153, St. Serrinha 

Evento realizado uma vez por mês e tem como finalidade 
promover e divulgar a cultura Afrobrasileira no Estado de 
Goiás. Todas as atividades são gratuitas.   

+ informações: (62) 8112-7247/8129-7726

Local: Goiânia Ouro - Rua 3, esquina com Rua 9, n. 1.016, 
Galeria Ouro, Centro.

O ilusionista estimula o público a pensar sobre os 
desafios do cotidiano, como, por exemplo, as decisões 
importantes, as escolhas inevitáveis, dentre outras 
situações vivenciadas a todo tempo. 

+ Informações: http://www.goianiaouro.com
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