
Encontro é encerrado com palestra do arquiteto Marcelo Ferraz

O arquiteto e urbanista Marcelo Ferraz, sócio da Brasil Arquitetura proferiu a palestra “A preservação do patrimônio e 
a construção de uma nova identidade”, durante o Encontro de Paisagem Urbana promovido pelo CAU/GO. Dentre os 
vários feitos do profissional, é dele o projeto do Museu do Pão (Rio Grande do Sul), Museu Luiz Gonzaga 
(Pernambuco) e Museu Rodan (Bahia). Marcelo Ferraz mostrou em sua palestra o seu ponto de vista sobre a dialética 
entre o antigo e o novo. 

Arquitetos e Urbanistas discutem a paisagem urbana

Durante dois dias os profissionais da arquitetura e do urbanismo discutiram a paisagem no Encontro Paisagem 
Urbana: história, o artefato e o lugar, no auditório da Acieg, em Goiânia. O evento, promovido pelo CAU/GO nos dias 
22 e 23 de outubro, reuniu profissionais renomados da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC/GO), 
Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Estadual de Goiás (UEG), Iphan-Goiás, Secretaria Municipal de 
Planejamento (Seplam), além do arquiteto Marcelo Ferraz, sócio do escritório Brasil Arquitetura, de São Paulo. 

A abertura solene foi comandada pelo presidente do CAU/GO, John Silveira e teve a participação do secretário da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia, Silvio Silva Souza e da conselheira e 
coordenadora da Comissão de Eventos do CAU/GO, Lana Jubé.

Foram realizados quatro fóruns de discussão e a exibição de dois filmes: o documentário “Attilío – traço, arquitetura e 
cidades”, do cineasta Juca Fernandes e o documentário ”Inacabado – o teatro e a cidade”, do cineasta e jornalista 
Dalton Costa. As duas obras geraram debates com os diretores e outros especialistas. 

CAU/GO comemora Aniversário de Goiânia

Goiânia completou 79 anos no último dia 24. E para comemorar a data, o CAU/GO promoveu um coquetel na noite do 
dia 23. O evento, realizado no salão de festas da Acieg, reuniu arquitetos e urbanistas e universitários que 
participaram o Encontro Paisagem Urbana. A festa contou com a discotecagem do arquiteto e urbanista Alexandre 
Perini.
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Profissional, sua carteira profissional antiga, emitida pelo CREA/GO vai vencer no dia 31 de dezembro deste ano. Para a 
emissão da nova carteira profissional, emitida pelo CAU, é necessário cumprir algumas etapas. A primeira delas é a 
atualização dos dados cadastrais e o preenchimento da pesquisa socioeconômica que deve ser feita na sua página 
profissional, no site www.caugo.org.br, em serviços online. Caso tente acessar o cadastro e não consiga, entre em 
contato com o atendimento do CAU/GO no telefone (62) 3095-4655 solicitando a liberação. O prazo máximo para esta 
etapa é 30 de outubro. A segunda etapa consiste na coleta dos dados biométricos incluindo foto, digital e assinatura e 
será realizada pessoalmente na sede do CAU/GO. Somente depois de passar pelas duas etapas é que sua carteira será 
confeccionada e entregue gratuitamente. Após o prazo estabelecido para o cadastramento a emissão da carteira 
profissional será cobrada.

FIQUE ATENTO! 

Carteira profissional

CONSELHO ESTADUAL
TITULARES                                        

CONSELHEIRO FEDERAL 
TITULAR                                          SUPLENTE

  SUPLENTES

29/10 – 20 horas

Local: Goiânia Ouro, Rua 03, Centro, Goiânia (GO)

Os palhaços resolvem, em um lindo dia de sol, irem à 
praia. No entanto, onde moram não existe praia. 
Resultado: eles misturam realidade com sonho e, aos 
poucos, a praia surge diante dos sentidos do público.

Ingressos: 30 reais (inteira) e 15 reais (meia)

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

Espetáculo: Vamos a La Praia

30/10 – 20 horas

Orquestra de Violeiros de Goiás

31/10 – 20 horas

Local: Goiânia Ouro, Rua 03, Centro, Goiânia (GO)

Os diferentes fatos fazem com que dois homens, um 
bem sucedido, e outro de classe baixa, travem uma 
batalha metafísica sobre a própria vida, o controle 
psicológico e social, e ainda sobre o que pode ter 
acontecido à jovem que ali se encontra.

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

Espetáculo: Paradoxo
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Presidente do CAU/GO, John Silveira, fala na abertura solene Debates com profissionais discutem a paisagem e o desenho da cidade
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Marcelo Ferraz expõe o contraponto entre o antigo e o novo e apresenta seus projetos mais conhecidos no País
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Local: Teatro Sesi - Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa 
Genoveva, Goiânia (GO).

Formada há 20 anos, a orquestra interpreta a autêntica 
música caipira. Regência de Geraldo Pereira

+ Informações: http://www.teatrosesi.com.br
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