
nº 02 | ano 01

2 3 / 0 8 / 1 2

Presidente do CAU Goiás John Silveira, lembra a importância de debater os 
temas de importância para os arquitetos e urbanistas por meio de seminários e 
encontros da categoria e sociedade.

O CAU marcou presença na manhã de terça-feira (21) na reunião do Fórum de Mobilidade Urbana da Região 
Metropolitana de Goiânia com os candidatos à Prefeitura da Capital, representado pelo seu vice-presidente Érico 
Naves Rosa. Os candidatos levaram suas propostas para a mobilidade e se comprometeram em buscar a melhoria, 
na forma da definição das 7 diretrizes levantadas pelo Fórum e que foram transformadas no tema para a exposição 
de cada um dos candidatos. Compareceram Elias Júnior, Isaura Lemos, José Netho, Reinaldo Pantaleão e Simeyzon 
Silveira. Jovair Arantes e Paulo Garcia foram representados pelos candidatos a vice, respectivamente, Francisco 
Júnior e Agenor Mariano. Rubens Donizetti não compareceu. 

Uma equipe formada pelos arquitetos de Goiânia Naves Rosa (vice-presidente do CAU/GO), Braulio Romeiro 
e Pablo de Caldas Paulse, professores da UFG e seus alunos Pedro Gil Carto, Isabella Brito, Huber Costa e Tiago Silva 
venceram o concurso que escolheu o melhor projeto de reforma da Secretaria de Habitação, Regularização e 
Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal (SedHab). A competição é a última do programa "Brasília: Território e 
Paisagem". 

Rio 16: Concurso escolhe projeto de arquitetura para Campo de Golfe

Arquitetos de Goiânia vencem concurso no DF

CAU participa de Audiência Pública que discute Memorial de Goiânia e Estação Cerrado

Depois de mais de um século ausente dos Jogos Olímpicos, o golfe retornará a ser modalidade olímpica no Rio de 
Janeiro, em 2016. O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 (Rio 2016) realiza, com o 
apoio do IAB-RJ, o Concurso Nacional de Projeto de Arquitetura para a Sede Área Social e o Núcleo de Serviço do  
Campo de Golfe Olímpico. De acordo com as entidades, espera-se, com o concurso, poder desenvolver 
oportunidades, descobrir os futuros talentos, moldar campeões e representantes de nosso país nessa nova 
modalidade olímpica. 

+ informações: http://concursosedecampoolimpicogolfe.iabrj.org.br

Érico 

 

O CAU, representado pelo conselheiro e arquiteto Marcos Arimatéa marcou presença na Audiência Pública do 
último dia 22 de agosto, sobre os projetos Memorial de Goiânia e Estação Cerrado. Realizada no Ministério Público 
de Goiás, a audiência teve como objetivo prestar esclarecimentos à população sobre os projetos e discutir 
questões sobre seus programas de necessidades, características de uso, conforto, aparência, entre outros 
aspectos. Participou também do evento a arquiteta e conselheira do CAU/GO Anamaria Diniz, que contribuiu com 
reflexões sobre o tema.

CAU participa de reunião com candidatos à Prefeitura pelo Fórum da Mobilidade

À esquerda, presidente do Fórum da Mobilidade, Ilézio Inácio Ferreira abre reunião com candidatos à Prefeitura de Goiânia, que apresentaram suas propostas 
para o problema da mobilidade urbana em Goiânia. À direita, o vice-presidente do CAU Goiás, Érico Naves Rosa.

Maquete eletrônica do projeto vencedor do concurso «Brasília: Território e Paisagem», dos arquitetos goianos Érico Naves Rosa, Braulio Romeiro e Pablo de 
Caldas Paulse.

À esquerda, autoridades de várias entidades participaram da Audiência Pública que discutiu os projetos Memorial de Goiânia e Estação Cerrado. À direita, o 
conselheiro do CAU/GO Marcos Arimatéa. 
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O CAU abriu processo licitatório para emissão das carteiras de identificação profissional para os arquitetos e 

urbanistas com registro definitivo no Conselho. A carteira, gratuita, tem validade em todo o território nacional, 

sem prazo de vencimento, como comprovação do registro profissional e também como identificação civil, em 

substituição ao documento de RG. Será produzida em policarbonato e conterá chip com capacidade para 

armazenar informações do arquiteto e urbanista, bem como certificação digital. 

Se você já tem registro definitivo no CAU, deverá seguir as orientações que estão no site www.caubr.org.br para 

solicitar a sua carteira. Os arquitetos e urbanistas com registro provisório precisam primeiro remeter, via 

internet, seus diplomas de conclusão de curso de graduação para análise e liberação do registro definitivo pelo 

CAU. Os locais e prazos para emissão das carteiras serão divulgados, em breve. A previsão é que as carteiras 

sejam emitidas para os profissionais até 15 de dezembro. 

+ informações em  www.caugo.org.br.

21/08/12 a 06/09/12 

Local: Fábrica de Cultura Coletiva - Rua 3, quase 
esquina com Avenida Araguaia, Centro

Oscar Fortunado e Marcelo Peralta vão mostrar seus 
lambes-lambes fruto de serigrafia e Diogo Rustoff, 
as imagens feitas pela técnica de estêncil.

24 e 25/08/12 – 19 horas

Local: Associação 

Nipônica de Goiás  

Av. Planície, Conjunto Itatiaia

Apresentações de músicas e danças típicas e 
culinária. 

Ingressos: R$ 25,00 (com direito a um yakissoba)

Exposição Das Ruas

Bon Odori

26/08/12 – 11 horas

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer

Entrada franca.

A Orquestra Filarmônica de Goiás, sob a batuta do 
regente convidado Laércio Diniz. 

28 e 29/08/12 – 21 horas

Cia. De Teatro Nu Escuro

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

Local: Centro Cultural Goiânia Ouro

Censura Livre 

PLURAL é a trama tecida pelas histórias de uma menina 
chamada Maria. A narrativa segue costurando memória 
em memória, fiando do universo rural ao urbano. 

Concertos Para a Juventude

Espetáculo Plural
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FIQUE ATENTO! 

CAU inicia processo para emissão das carteiras profissionais

FNA e Sarq-GO convocam para reunião
Com o intuito de conquistar um sindicato forte e que atue com determinação nas causas dos profissionais 
arquitetos e urbanistas, a Federação Nacional dos Arquitetos Urbanistas (FNA) e o Sindicato dos Arquitetos e 
Urbanistas no Estado de Goiás (Sarq-GO) promovem reunião nesta segunda-feira (27), às 18 horas. O encontro, 
que será realizado no auditório da Arquitetura, na área III PUC, vai discutir os sindicato e as possibilidades de 
melhoria. 

Grupo discute normas de prevenção a incêndio
O grupo de discussão da atualização das normas de combate e prevenção a incêndios, composto por várias 
entidades, dentre elas o CAU Goiás se reuniu na última quarta-feira (22) para tratar da organização do 1º 
Seminário Goiano de Inspeção Predial, nos dias 28 e 29 de setembro. A arquiteta e urbanista Isabel Barêa, 
assessora do CAU, participou da reunião e destaca que o evento contará com palestras direcionado aos 
profissionais da arquitetura e urbanismo, engenharias e Corpo de Bombeiros. O CAU, como parte da equipe 
organizadora, em breve divulga mais detalhes do seminário.  

Visando levantar temas de relevância para os 
arquitetos e para a sociedade, o CAU Goiás prepara 
seminários. O próximo a ser realizado será na semana 
do aniversário de Goiânia. O encontro com o tema 
“Paisagem Urbana: o artefato e o lugar”, será nos dias 
22 e 23 de outubro e tem como objetivo debater o 
exercício da arquitetura e do urbanismo frente às 
expectativas e demandas da população do Estado de 
Goiás. O presidente do CAU Goiás, John Silveira, 
ressalta que é

“

” .  Em breve, 
informações e programação do evento.  

 preciso discutir com a sociedade e as 
entidades afins os problemas e as demandas da 
categoria. a intenção é aproximar o público do 
Conselho e propor debates sobre temas de 
importância para a arquitetura e o urbanismo, o que 
até então não ocorria , comenta

Arquitetos e Urbanistas tem oportunidade de discutir a profissão
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