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Foi prorrogado para até 30 de novembro o prazo para que o profissional acesse o Sistema de Informação e 
Comunicação do CAU – SICCAU (https://siccau.caubr.org.br) e confirme seus dados e responda a uma 
pesquisa socioeconômica, com parte da primeira etapa da emissão da carteira profissional. A segunda 
etapa, composta pela coleta dos dados biométricos incluindo foto e assinatura, poderá ser agendada pelo 
profissional na sua página, após a atualização cadastral. Somente depois de passar pelas duas etapas é que 
sua carteira será confeccionada e entregue gratuitamente.

FIQUE ATENTO! 

Carteira profissional

11/11 – 20h

Espetáculo Nega Lilu 
Local:  Teatro Goiânia – Avenida Anhanguera, Centro, Goiânia.

Um comentário sobre a busca da plenitude no Amor, na perspectiva 
da pós-modernidade, inspira o espetáculo coreografado por Valeska 
Gonçalves.Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia).

+ Informações: www.negalilu.blogspost.com

09/11 – 19h

Local: Teatro Sesi - Av. João Leite, Setor Santa Genoveva, Goiânia.

Apresentações de artistas vindos de Goiânia, Inhumas, Minaçu, 
Anápolis, Pirenópolis, Senador Canedo, Caldas Novas, Aparecida 
de Goiânia, Trindade e Goianira. Eles disputam o prêmio de 6 mil.

+ Informações: 62 3269-0800

Festival Canta Cerrado

Imagem Goiânia Noise

09, 10 e 11/11
Festival Goiânia Noise
Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer – GO-020, Goiânia (GO).
Com quase duas décadas de existência, o festival Goiânia Noise é 
responsável pela inserção da cidade no circuito do rock 
independente nacional. Bandas nacionais e internacionais garantem 
a diversão em 3 dias de evento.

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

Profissionais de Goiânia e região metropolitana
realizam cadastro biométrico

CAU/GO realiza reunião plenária de outubro

Anápolis recebe caravana do CAU para realização de
cadastros profissionais

O CAU/GO está recebendo arquitetos e urbanistas desde o 
dia 29 de outubro para o cadastramento biométrico, como 
parte das etapas para emissão da carteira profissional. Os 
arquitetos e urbanistas que já atualizaram o cadastro em 
sua página profissional, podem agendar no sistema o dia e 
horário para o cadastramento biométrico. A data da 
entrega da carteira profissional será comunicada por meio 
do SICCAU.

Na última semana foi realizada a reunião plenária do 
mês de outubro do CAU/GO. É neste encontro que os 

 discutem os assuntos pertinentes ao 
conselho no Estado e em âmbito federal, a profissão e 
outras demandas. Alguns dos temas abordados foram 
a realização do balanço sobre o Encontro de Paisagem 
Urbana: história, o artefato e o lugar, o Prêmio de 
Arquitetura e ainda foi discutido o plano orçamentário 
do ano de 2013. A próxima reunião plenária será 
realizada no dia 26 de novembro. 

conselheiros

A caravana do CAU chega a Anápolis, cidade a 55 
quilômetros de Goiânia, no próximo dia 12 de novembro. 
O evento leva aos municípios de Goiás informações aos 
profissionais, empresas, instituições e comunidade em 
geral. Dúvidas sobre os diversos processos inerentes ao 
exercício da profissão do arquiteto e urbanista e a 
execução de obras poderão ser discutidas e sanadas. Para 
isso, a partir das 20 horas, serão realizadas palestras aos 
arquitetos e urbanistas da região.
Cadastramento - Durante a caravana do CAU também 
será realizado o cadastramento biométrico dos 
profissionais que já atualizaram o cadastro na página 
profissional. Este serviço será realizado nos dias 12, 13 e 
14 de novembro, das 8 horas às 17 horas. A Caravana e o 
cadastramento serão realizados na Faculdade de 
Tecnologia Senai Roberto Mange.

Superintendente Regional em exercício da Caixa, 
Paixão (FNA) defenderam melhores condições para famílias de baixa renda

Cleomar Ferreira  e Diogo 

Edinardo Lucas mostrou histórico com as condições de moradias no Brasil

Da PUC Goiás a professora Lúcia Moraes debate com Reginaldo Eloi,

da Cooperativa Habitacional Pelo Direito A Moradia

Universitários, escritórios modelos da PUC/GO e da UEG, movimento

 sociais e arquitetos e urbanistas marcaram presença no seminário

Presidente do CAU/GO, John Silveira, ressalta na abertura do seminário 
sobre a importância das universidades estimularem os alunos a trabalharem 
com habitação popular
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Conselheiros do CAU/GO discutem sobre as demandas do conselho

A lei federal de Assistência Técnica (Lei. 11.888/2008) que 
ampara as famílias carentes com atendimento gratuito nas 
áreas de arquitetura e urbanismo e engenharia nos processos 
de construções residenciais foi discutida no seminário 
Avançando na Implementação da Assistência Técnica em 
Goiás. Realizado em parceria entre o Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo (CAU/Goiás), a Federação Nacional de 
Arquitetos (FNA) e a Caixa Econômica Federal, o encontro 
apresentou um panorama dos problemas enfrentados por 
aquelas famílias e também propostas de soluções.
O critério para que a pessoa seja beneficiada pela Lei 11.888 é 
de que a renda familiar seja de até três salários mínimos. O 
presidente do CAU/GO, John Silveira, ressaltou a importância 
das escolas de Arquitetura e Urbanismo incentivarem seus 
alunos a trabalhar habitações de interesse social. "Trabalhar 
com habitação de interesse social é qualificar a cidade. Por 
esta razão é  preciso se preocupar com a assistência técnica 
aos cidadãos de baixa renda", destacou durante a solenidade 
de abertura. 
O presidente do CAU/GO lembrou da necessidade de 
desburocratizar o processo do financiamento da casa própria 
e assim permitir que mais trabalhadores possam conquistar 
uma moradia. 
A abertura contou com a presença ainda d

O 
representante da FNA, Diogo Paixão, participou da abertura e 
em sua palestra apresentou um histórico dos movimentos 
sociais e as leis que precederam a Lei 11.888. O representante 
do Pró-Moradia, Alberto Senna, participou do evento e 
atentou para a importância da ampliação da assistência 
técnica a fim de diminuir a lacuna existente entre as famílias 
necessitadas e os profissionais arquitetos e urbanistas. 
Para a assistente técnica de gerência de desenvolvimento 
urbano da Caixa, Ana Carolina Farias é de importância 
fundamental debater sobre como se encontram os grupos 
familiares impossibilitados de arcar com custos dos projetos 
residenciais. "Existe nicho de mercado, mas a fragilidade do 
sistema é visível pois há poucos profissionais qualificados. É 
preciso interesse, pois essa é uma categoria que contribui 
para o desenvolvimento do País," ressalta.
O evento contou ainda com o painel «O trabalho dos 
arquitetos e urbanistas e a assistência técnica», com palestra 
do diretor do CAU/GO, Edinardo Lucas, Diogo Paixão e Ana 
Carolina; o painel «A experiência dos movimentos populares 
na produção de habitação de interesse social», com Leidimar 
Ribeiro de Souza, da União Estadual por Moradia Popular 
(UEMP), Reginaldo Eloi Rita, da Cooperativa Habitacional pelo 
Direito a Moradia e a arquiteta e urbanista Lúcia Moraes, da 
PUC/GO. Foi realizado ainda o painel «O estado e a assistência 
técnica» com 

o Superintendente 
Regional em exercício da Caixa, Cleomar Dutra Ferreira. 

Luciano Caixeta, da Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia, Carla 
Machado, Assessora Técnica da Presidência da AGEHAB e 
Mamédio Nascimento Ferreira, gerente municipal de 
convênios e contratos da Prefeitura de São Francisco de 
Goiás. Ao final do evento, foi realizado um debate entre as 
entidades participantes. 
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