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informativo semanal do CAU/GO

FIQUE ATENTO!

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 assinatu-
ra, 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.

Carteira profissional

O perspectiva quer saber o que você pensa. Dicas, opiniões e sugestões: comunicacao@caugo.org.br

((( VAMOS FUGIR ))) Qualquer outro lugar comum... Outro lugar qualquer...
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Expediente

Goiânia sedia encontro de sindicatos de 
arquitetura em 2013

CAU Goiás participa de lançamento de consulta pública na Ademi

STF dá parecer favorável a CAU em processo
contra o CREA-RS

O Supremo Tribunal Federal (STF) deu no último dia 12 de no-
vembro parecer favorável ao CAU, em processo movido con-
tra o CREA-RS, suspendendo os efeitos da liminar concedida 
nos autos da ação ordinária nº 22545-64.2012.4.01.3400.  O 
CREA-RS havia conquistado na justiça, por meio de liminar, 
o direito de não repassar ao CAU/RS 90% das anuidades, 
das anotações de responsabilidade técnica e das multas 
recebidas de pessoas físicas e jurídicas. Em sua decisão, o 
ministro do STF argumentou que “o não repasse do valor 
constitui evidente embaraço à instalação e realização das 
atividades das autarquias”.

22/11 às 20 horas
Coro Sinfônico
Local: Teatro Sesi – Av. João Leite, Setor Santa Genoveva, 
Goiânia (GO). Sob regência do maestro paulo Rowlands, 
são apresentadas obras de Ennio Marricone, Racine, Patrick 
Doyle e Vivaldi. Entrada franca.
+ Informações: 3269-0800

23/11 às 19h30
Café de Ideias
Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer – GO-020, Goiânia 
(GO). Para esta edição, o convidado é o filósofo e articulista 
da Folha de São Paulo Luiz Felipe Pondé, que apresentará a 
conferência “O Sexo e o Amor em Tempos Pós-modernos”.
Entrada franca. + Informações: 3269-0800

24/11 às 20 horas
Pocket show Nila Branco
Local: Livraria Fnac – Shopping Flamboyant, Goiânia (GO).
Lançamento do CD Sete Mil Vezes da cantora Nila Branco.
O disco chega ao público trazendo 12 canções resultantes da produção musical de Nila
e Renato Faleiro. Além do pocket show, a artista vai autografar seu novo novo álbum.
Entrada franca.
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Diretor do CAU/GO, Edinardo Lucas (esq.), Ricardo Ramos da As-
sociação do Branco do Brasil e Diogo Paixão, da FNA e CAU/GO

Tenente Coronel Franco, do Corpo de Bombeiros, abre o período para profission-
ais e sociedade contribuírem com o formulário de normas técnicas

Ao participar do evento a gerente técnica do CAU/GO, Isabel Barêa, questionou 
se inspeções também estão sendo realizadas nos projetos públicos

Foi realizado entre os dias 16 e 18 de novembro a 36ª 
edição do Encontro Nacional de Sindicatos de Arquitetos 
e Urbanistas (ENSA), em Curitiba (PR). O CAU/GO marcou 
presença no evento que discute as políticas de valorização 
da categoria, representado pelo presidente John Silveira e 
pelo diretor Edinardo Lucas. Foram ao encontro também os 
arquitetos goianos Diogo Paixão, secretário da Federação 
Nacional dos Arquitetos (FNA) e conselheiro do CAU/GO, 
Ricardo Ramos, presidente da Associação de Engenheiros 
e Arquitetos do Banco do Brasil (AEABB) e a arquiteta Aline 
Spirandeli. Ao final do evento ficou definido que Goiânia 
será sede da 37ª edição do evento em 2013.

O Grupo de Trabalho que revisa e atualiza as Normas Técnicas 
de Segurança Predial realizou no último dia 21 o lançamento 
da Consulta Pública. O CAU/GO, integrante do GT esteve pre-
sente no evento, junto com o Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado de Goiás, o Sindicato da Indústria da Construção em 
Goiás (Sinduscon) e a Associação das Empresas do Mercado 
Imobiliário de Goiás (Ademi). 

O cadastramento biométrico de profissionais que 
moram no interior do estado de Goiás foi realizado até 
agora nas cidades de Anápolis, Formosa e Rio Verde. 
Os arquitetos que moram nas cidades vizinhas a estas 
tiveram também a oportunidade de cumprir a segunda 
etapa para emissão da carteira profissional. Na próxima 
seguda-feira será a vez de Caldas Novas receber o CAU. 

Divulgação

Fotos: Marcello Dantas/CAU-GO

Consulta Pública solicita participação de arquitetos - A Consulta 
Pública que trata das normas técnicas que norteiam o desen-
volvimento de projetos e inspeções na área de segurança con-
tra incêndio e pânico já está disponível no site www.bombeiros.
go.gov.br. A participação de arquitetos no processo de discussão 
é fundamental, para que a revisão e atualização das normas este-
jam dentro da realidade enfrentada pelos profissionais. 

CAU/GO realiza cadastramento biométrico no interior


