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 11/10 – 21 horas 

Local: Centro Cultural UFG, na Praça Universitária, Setor 
Universitário, Goiânia (GO)

Com dois CDs gravados, o cantor e compositor se 
destaca por seu ecletismo e uma grande capacidade de 
unir influências, indo da música pop ao bolero. A 
apresentação faz parte do projeto Música Consciente.

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

+ informações: 3521-1035. 

Espetáculo: Show de Pélico

12/10 – 16 horas

Local: Teatro Basileu França, Av. Universitária, nº 1.750, 
St. Universitário, Goiânia (GO)

“Dom Quixote” é um fidalgo que, de tanto ler livros de 
cavalaria, parte em busca de aventuras, junto com o seu 
fiel escudeiro Sancho Pança. Bonecos, máscaras, 
músicas e brincadeiras populares compõem o 
espetáculo. 

Ingressos: R$ 5,00 (preço único). 

Espetáculo: Acaso em Cores: Dom Quixote

13/10 – 21 horas 

Espetáculo: Três Homens Baixos: a Bicha, o 
Broxa e o Corno - 21h

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

Todos os anos, três amigos 
de infância se encontram no 
bar, para colocar as fofocas 
em dia.  

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e

 R$ 10,00 (meia)

Classificação etária: 18 anos

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

14/10 – 17 horas 

Local: Bolshoi Pub - Rua T-53 Nº1140 Setor Bueno, 
Goiânia (GO).

Ingresso: mínimo de 2 kg de alimentos não perecíveis 
(exceto sal, farinha e fubá). 

+ informações: contato@bolshoipub.com.br

Café Filosófico: “Platão e o Filme Matrix: 
Mito ou Realidade?”

CAU/GO e CAU/DF fazem parceria
A ida do CAU/GO à Brasília rendeu uma visita ao CAU/DF a fim de estabelecer parcerias, convênios e troca de 
experiências. As duas UFs tem realidades parecidas e vivem os mesmo problemas com relação à fiscalização e registro 
profissional, já que nas cidades do entorno existem profissionais que procuram tanto o conselho de Goiás, quanto o 
do Distrito Federal.

CAU/GO participa de treinamento para emissão das carteiras profissionais
A gerente técnica, Isabel Barêa e o Assessor Especial, Rodolpho Vizzotto, foram ao CAU/BR, em Brasília, no último dia 
8 de outubro, participar do treinamento para coleta dos dados biométricos dos profissionais – segunda etapa para 
emissão da carteira profissional. A carteira será gratuita para quem participar das etapas online e presencial até 30 de 
novembro, quando termina o prazo para coleta dos dados biométricos dos profissionais. Foram à Capital Federal 
ainda o diretor, Edinardo Lucas e a gerente de pessoal, Adriana Coradini Curado. Eles visitaram as dependências do 
CAU/BR e trocaram experiências com assessores. 

Arquiteto Marcelo Ferraz é palestrante do Encontro  de Paisagem Urbana

O arquiteto Marcelo Ferraz, que 
assina os projetos dos museus 
Rondan (Bahia), Luiz Gonzaga 
(Pernambuco) e do Pão (Rio 
Grande do Sul) vai palestrar no 
Encontro Paisagem Urbana: 
história, o artefato e o lugar, com 
o tema “A preservação do 
patrimônio e a construção de 
uma nova identidade”. 

Além desta palestra ainda serão 
realizados quatro fóruns de 
discussão com profissionais 
renomados e a exibição de dois 
filmes com debates. O evento 
será realizado nos dias 22 e 23 de 
outubro de 2012, no auditório da 
Acieg (Rua 14, n. 50, Setor Oeste).

As inscrições são gratuitas, 
limitadas e podem ser realizadas 
na site www.caugo.org.br.
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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 pelo site.

FIQUE ATENTO! 

Prazo Prorrogado
+ informações
www.caubr.org.br/identidade


	Página 1

