Aula Magna do CAU/GO é realizada em Goiânia, na PUC/GO (esq.) e em Anápolis (dir.), na Unievangélica, inaugurando o semestre letivo

O doutor, arquiteto e urbanista Hugo Segawa veio a Goiânia na última segunda-feira (04), proferir uma
palestra durante Aula Magna promovida pelo Conselho em parceria com as escolas de arquitetura e urbanismo
do Estado. A Aula Magna foi realizada em dois períodos: pela manhã, na Faculdade UniEvangélica, em Anápolis e
à noite, na Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), em Goiânia. Ao todo participaram mais de mil
estudantes, profissionais e comunidade acadêmica.
Na abertura do evento, o presidente John Silveira e o diretor geral do CAU/GO, Edinardo Lucas,
apresentaram o conselho e suas ações em um ano de existência. Após a exposição, Hugo Segawa iniciou a
palestra com o tema A produção da arquitetura contemporânea como produção de cidades. Ele apresentou
quatro estudos de caso: Tóquio e Bogotá (na UniEvangélica) e Dallas e Medellin (na PUC-GO). Segawa expôs as
características culturais e as soluções arquitetônicas em cada uma das cidades. Ele ainda comentou os desafios e
o papel da arquitetura contemporânea na construção de espaços mais qualificados.
A Aula Magna será promovida todo início de semestre pelo CAU/GO e em cada edição será realizada em
instituições de ensino diferentes. Este evento tem como objetivo aproximar o Conselho das escolas de
arquitetura e urbanismo e dos futuros profissionais, fortalecer o ensino da profissão no Estado e ainda levar
informações do CAU.
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A equipe técnica do CAU/GO foi até o Goiânia
Shopping averiguar o desabamento de um forro de
gesso ocorrido no último sábado (2). Os fiscais do
Conselho conversaram com o coordenador de
qualidade do centro de compras e constataram a
existência de um responsável técnico. Segundo os
profissionais do CAU/GO, o volume de água causado
por uma chuva na tarde de sábado (2) causou o
rompimento de uma calha e alagou as placas de gesso
acartonado, que não suportaram o peso e caíram.
Ninguém ficou ferido.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás
(CAU/GO) lançou a Chamada Pública de Patrocínio
2013. Poderão participar pessoas jurídicas legalmente
constituídas, sem fins lucrativos. As propostas devem
ser encaminhadas ao CAU/GO de 25 de março a 2 de
abril de 2013. Serão aceitos projetos que contemplem
a realização de eventos, como feiras, encontros
profissionais e palestras, assim como publicações de
livros, produções audiovisuais, exposições, entre
outros. O edital encontra-se disponível no site do
CAU/GO (www.caugo.org.br).

Presidente do CAU/BR Haroldo Pinheiro, fala na abertura dos Seminários de Políticas Urbanas realizado no IAB, no Rio de Janeiro

O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU/GO), John Silveira, esteve de 27 de
fevereiro a 1º de março nos Seminários de Política Urbana Q+50, realizado na cidade do Rio de Janeiro. O evento
foi promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e pelo Instituto dos Arquitetos do
Brasil (IAB) e teve como proposta contribuir para o reforço da agenda política das cidades e das metrópoles
brasileiras. O evento também comemorou os 50 anos do histórico Seminário Nacional de Habitação e Reforma
Urbana, realizado no Hotel Quitandinha, em Petrópolis (RJ).
A sede do IAB estava com ocupação máxima na abertura do ciclo de seminários. A cerimônia de abertura
começou com mensagem do presidente do IAB, Sérgio Magalhães, sobre a importância de arquitetos e urbanistas
na transformação da cidade. Ele disse que o tratamento do espaço e o projeto do território são condições
indispensáveis ao desenvolvimento brasileiro e à democracia do país. O presidente do CAU/BR, Haroldo Pinheiro,
lembrou dos profissionais que estiveram presentes no histórico Seminário Nacional de Habitação e Reforma
Urbana, realizado em 1963, no Hotel Quitandinha, e considerado um marco do urbanismo brasileiro.
Durante três dias foram realizados grupos de trabalho, mesas redondas, conferências e debates. O ciclo de
seminários serão realizados, ao longo do ano, nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia e
Amazonas, além do Distrito Federal.

Arquitetos e urbanistas agora podem consultar o andamento de produção e entrega das carteiras de
identidade profissional, pelo SICCAU. , também conhecido como Serviços Online. O arquiteto e urbanista
pode acessar o ambiente profissional e no final da página clicar no link Rastreamento da Carteira. Aparecerá a
informação sobre a localização da carteira, com o código de rastreamento dos Correios.

É dever do arquiteto e urbanista ou da empresa de arquitetura e urbanismo indicar em documentos, peças
publicitárias, placas ou outro elemento de comunicação dirigido ao cliente, ao público em geral e ao CAU, o
nome civil ou razão social dos autores e executantes do serviço, completo ou abreviado, pseudônimo ou
nome fantasia, de acordo com o expresso no artigo 14, da Lei 12.378/2012. A desobediência a esse preceito
constitui infração disciplinar, conforme dispõe o VIII, do artigo 18, da citada lei, podendo acarretar sanções
disciplinares. Para saber mais, a Lei 12.378/2010 pode ser encontrada no site www.caugo.org.br.

Local: Teatro Goiânia – Av. Tocantins, Centro - Goiânia - GO. Revezando-se no
palco e nas interpretações de canções que imortalizaram o talento de Elís
Regina estarão as cantoras Cejane Verdejo, Cláudia Vieira, Débora di Sá,
Luciana Clímaco, Mara Cristina, Maíra Lemos, Grace Venturini e Sabah
Moraes. O evento terá ainda dança, mostra fotográfica e debate.

Ingresso: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)
+ informações: www.facebook.bom/elasporelas.goiania

Local: Anthropos Cia. de Arte, Rua 227-A, Qd. 36, Lt. 11/12, St. Leste Universitário – Goiânia - GO. Três homens seguem uma
aventura que se desenrola em nós mesmos, na região mais profunda, mais associal de nossa alma, animando suas criaturas e,
com isto, se colocando além do pecado.
+ informações: www.anthroposciadearte.blogspot.com.br

Local: Centro Cultural Goiânia Ouro – Rua 3, esquina com Rua 9, Galeria Ouro, Centro Goiânia - GO . A peça conta a estória de Bill e Betty, um casal que ensaia algumas tentativas
para uma aproximação amorosa. Eles enfrentam (cada qual à sua maneira) diversas
situações inusitadas e embaraçosas, transformando a relação, com o tempo, em um jogo
extremamente dinâmico.
Entrada franca.
+ informações: http://www.goianiaouro.com

