
Regimento aprovado em Reunião Plenária do CAU/BR

1° Seminário Goiano de Inspeção Predia

O Regimento Geral do CAU/BR foi aprovado em reunião plenária realizada nos dias 05 e 06 de setembro, em 
Brasília. O documento estabelece as regras de funcionamento e organização dos Conselhos e ainda esmiúça alguns 
pontos da Lei Federal nº 12.378/10, objetivando uma melhor compreensão e facilitando a interpretação do 
usuário. Com o Regimento Geral do CAU/BR aprovado, o Regimento do CAU/GO será finalizado para aprovação.
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Presidente do CAU/BR, Haroldo Pinheiro, ao centro da mesa que aprovou o Regimento Geral.

O Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de Santa Cataria (IAB/SC), 
realiza um Concurso de Estudos Preliminares de Arquitetura para o Edifício sede 
da Fundação do Meio Ambiente (Fatma) e da Fundação de Amparo à Pesquisa e 
Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc). Com as inscrições abertas até dia 
25 de setembro,  o primeiro colocado do certame, além de ganhar um prêmio no 
valor de R$ 75 mil, ainda assinará contrato com o IAB/SC para o desenvolvimento 
do Projeto Executivo de Arquitetura, Memorial Descritivo e Coordenação e 
Execução dos Projetos Complementares. O segundo colocado do concurso leva 
R$ 15 mil e o terceiro colocado, uma premiação de R$ 5 mil.

 + informações:  http://iab-sc.org.br/concursofatmafapesc

Foto: CAU/BR

15/09/12, às 20 horas

Apresentação de danças contemporâneas de diversos 
grupos e companhias de dança de Goiás.

Local: Av. Universitária, n. 1.750, Setor Universitário, 
Goiânia (GO).

+ informações: 3201-4045 / 8302-2128

2ª Mostra de Dança Conte râneampo

Foto: ACS Sinduscon-GO
 

16/09/12, às 19 horas

Local: Teatro Sesi – Avenida João Leite, n. 1.013, Setor 
Santa Genoveva. 

No meio da seca, um casal de lavradores simples 
descobre o amor e foge. A peça está há oito anos em 
cartaz e já realizou mais de 500 apresentações.

+ informações: 3269-0800

Espetáculo Agreste

O CAU/GO disponibiliza na sua página www.caugo.org.br tutoriais de como realizar diferentes procedimentos junto ao SICCAU. 
Estes guias foram criados para que o profissional tenha autonomia e aprenda a utilizar o novo sistema de comunicação. O 
atendimento do CAU/GO, entretanto, continua à disposição dos arquitetos e urbanistas para auxiliar e sanar dúvidas pelo telefone 
62 3095-4655, das 8 horas às 17 horas, de segunda-feira a sexta-feira.

FIQUE ATENTO! 

Orientação para o arquiteto 

CONSELHO ESTADUAL
TITULARES                                        

CONSELHEIRO FEDERAL 
TITULAR                                          SUPLENTE

  SUPLENTES

13/09/12,  às 20 horas

Local: SESC Cidadania - Rua C197, Esq. Av. C198 e 
Rua C224 - Jardim América 

O acordeonista Gilberto Monteiro e seu grupo são a 
terceira atração da temporada do Circuito Sonora 
Brasil, do Sesc.    Ingressos: 10 reais

+ informações: 

Sonora Brasil

http://www.sescgo.com.br

14 e 15/09/12, às 21 horas

Local: Atlanta Music Hall (BR-153, km 11, saída para 
São Paulo)

Musical que conta histórias da vida do cantor Tim 
Maia, desde a infância pobre, suas primeiras bandas 
até o final da sua vida.  

+ informações: www.ingressorapido.com.br

Tim Maia – Vale Tudo

CAU realiza processo seletivo para contratação de pessoal
Estão abertas até dia 14 de setembro de 2012 as inscrições do processo seletivo para contratação de agente de 
fiscalização e assessor de patrimônio e finanças do CAU Goiás. Os contratos são por tempo determinado. A previsão 
é que a carteira seja assinada em outubro e o contrato tenha a duração de um ano, prorrogável por mais um ano. 

+ informações:   www.caugo.org.br

O CAU/GO, em parceria com o Clube de Engenharia de Goiás e o CREA-GO, 
realizam o  1º Seminário Goiano de Inspeção Predial (SEGIP), nos dias 28 e 
29 de setembro. O evento tem como objetivo fornecer informações 
técnicas gerais para gestão da manutenção predial.

As inscrições custam R$ 150 para estudantes e R$ 300 para profissionais e 
podem ser realizadas pela página:   http://clubedeengenharia.com.br

Concurso de estudos preliminares da sede da Fundação do Meio Ambiente
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