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Expediente

12/12 a 17/02/13
Exposições
Local: Museu de Arte Contemporânea de Goiás, Centro Cultural 
Oscar Niemeyer, Goiânia (GO). As exposições A arte e os ofícios de 
D.J. Oliveira, A cidade é o lugar, Cleber Gouvêa Olhar orgânico e 
Parede do acervo: Amaury Menezes ficam abertas de terça a sexta-
feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Aos sábados, domingos e 
feriados: 10h às 16h. + informações: 3201-4903.

08/12 - 21h e 09/12  - 20h
Espetáculo Palavra de Mulher
Local: Centro de Cultura Goiânia Ouro, Rua 03, Centro, Goiânia 
(GO). Espetáculo baseado nas personalidades femininas de 
Chico Buarque, com suas queixas, as questões sociais que as 
envolvem, sentimentos existenciais, desilusões amorosas e 
outros temas abordados pelo artista. Ingressos: R$ 30 (inteira) 
e R$ 15 (meia). + informações: www.goianiaouro.com

11/12 às 19h30
Show Recanto da Gal Costa
Local: Centro de Cultura e Eventos Ricardo Freua Bufaiçal - Campus Samambaia - UFG, 
Goiânia (GO). O show “Recanto” da Gal Costa marca as comemorações dos 52 anos da 
Universidade Federal de Goiás. O repertório do show contará com músicas do novo CD 
da artista. Os ingressos estão à venda na Livraria UFG, Unidades do Sesc e Restaurante 
Tribo. Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia) + informações: www.ufg.br

Divulgação

FIQUE ATENTO!

A carteira profissional do arquiteto e urbanista que cumprir todas as etapas do cadastramento até o dia 31 de dezembro 
de 2012 será emitida gratuitamente. A primeira etapa consiste em acessar o SICCAU (http://siccau.caubr.org.br), confirmar 
os dados e responder a uma pesquisa socioeconômica. A segunda etapa, composta pela coleta de 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. A partir de 1 de 
janeiro de 2013, a emissão da carteira profissional terá o custo de 40 reais. 

Gratuidade da Carteira profissional 
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CAU/GO homenageia Oscar Niemeyer em Dia do Arquiteto

CAU/GO

Norma de Desempenho de Edificações entra em vigor e arquitetos precisam se adequar

A Norma de Desempenho de Edificações habitacionais, 
NBR N°15.575, acaba de ser aprovada e entra em vigor 
em março de 2013. A partir desta data, em caso de 
problemas que afetam as habitações, os proprietários 
poderão responsabilizar os projetistas em caso de erro 
de projeto, o executor em caso de erro no processo 
construtivo, a indústria em caso de defeitos nos materiais 
e até mesmo terão que assumir a responsabilidade por 
danos causados à edificação por falta de manutenção.
Entram no conteúdo da Norma temas como: conforto 
térmico e acústico, desempenho dos materiais e 
estruturas, itens construtivos necessários a segurança 
dos usuários, prazos de garantia dos produtos e serviços 
e a durabilidade das habitações.

As instituições de ensino de arquitetura também terão 
que adequar seus conteúdos para que os estudantes 

Presidentes dos CAU/UFs reúnem-se em Alagoas

Profissionais se reencontram após 12 anos em cadastramento biométrico do CAU/GO

Há quem diga que algumas situações acontecem por simples 
coincidência. Já outros afirmam que encontros e reencontros são 
coisas do destino. Independente da sina que cada um crê, duas 
histórias de vida se reencontraram na última segunda-feira no 
CAU/Goiás, durante o cadastramento biométrico. A trajetória das 
profissionais arquitetas e urbanistas Angela Talone (esq.) e Gabriela 
Bessa teve início ainda na formação escolar realizada no Colégio 
Agostiniano, em Goiânia. Dividindo a mesma sala de aula desde 
a 5ª série as goianienses formaram-se no ensino fundamental e 
médio juntas e ingressaram no nível superior no ano de 1992 na 
Universidade Católica de Goiás (agora PUC-GO). Durante o curso de 
Arquitetura e Urbanismo surgiram imprevistos que impossibilitaram 
elas de se formarem na mesma turma. “Colei grau em abril do ano 
2000 e a Gabriela colou um ano antes. Desde então não nos vimos 
mais,” relembra Angela Talone. Além da importância profissional do 
cadastro biométrico, o comparecimento é interessante para rever 
antigos colegas de faculdade.

O CAU comemora 1 ano de existência no dia 15 de 
dezembro, data em que Oscar Niemeyer completaria 105 
anos. O arquiteto brasileiro de prestigio internacional 
morreu na noite da última quarta-feira (05), no Hospital 
Samaritano, em Botafogo/RJ. Ele estava internado 
desde 2 de novembro, a princípio para tratar de uma 
desidratação, em sua terceira internação no ano. Mais 
tarde, porém, o arquiteto  apresentou hemorragia 
digestiva e houve problema em sua função renal. Na 
terça-feira (4), uma infecção respiratória levou a uma 
piora no estado clínico de Niemeyer.

O arquiteto recebeu do CAU o registro profissional 
número 1 e cedeu os direitos de imagem para a 
campanha de divulgação da carteira de identidade 
profissional do Conselho. Por mais de 50 anos, foi um 
dos grandes defensores da criação de um conselho 
próprio para a Arquitetura e Urbanismo, o que se 
concretizou em 31 de dezembro de 2010, pela Lei 
12.378. 

O presidente do CAU/GO, John Silveira, lembra da 
importância de Oscar Niemeyer para a arquitetura 
mundial. “Falar do Oscar, é falar das últimas referências 
da arquitetura moderna. Mais do que um ícone 
brasileiro, Niemeyer é de fato um dos últimos expoentes 

do Movimento Modernista. A obra ou a influência 
de dele não podem ser vistas somente do lado da 
arquitetura, mas a mensagem de alegria, beleza, ou 
seja, a inspiração em coisas bem brasileira, como a 
natureza e a mulher. Essa simplicidade e objetividade 
quando se faz o projeto foi a intenção dele”, ressalta 
o presidente, que ainda destaca que a importância 
de Niemeyer vai além. “A dedicação ao trabalho até 
o ultimo dia de vida e a critica às injustiças sociais, 
são características que devem ser lembradas pela 
sociedade. Especialmente pelos jovens e universitários, 
que devem ter em mente que a formação do cidadão 
envolve responsabilidade social. Essa é a mensagem 
que Niemeyer deixou”, finaliza. 

Comemoração
O Dia do Arquiteto e a homenagem à Oscar 
Niemeyer contam com uma programação que tem 
início no dia 11 e culmina no dia 15 de dezembro. 
O evento será realizado no Centro Cultural Oscar 
Niemeyer, em Goiânia. A programação conta com 
exposições no Museu de Arte Contemporânea de 
Goiás, Plenária aberta, Exposição e Concurso de 
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), mostra 
do filme “A vida é um sopro” que conta a vida de 
Niemeyer, mesas redondas, além de solenidade, 
com a premiação dos TCCs, homenagens e 
lançamento do Prêmio CAU de Arquitetura.

Divulgação

Sindicato dos Arquitetos realiza eleição dia 20
Os Arquitetos e Urbanistas que atuam em Goiás 
são convocados a participar da Assembleia Geral 
Extraordinária para eleição da nova diretoria e 
do conselho fiscal do Sindicato dos Arquitetos e 
Urbanistas do Estado de Goiás (SARQ-GO). A eleição 
do mandato no triênio de 2013 a 2015, será realizada 
dia 20 de dezembro, na sede do Instituto Nacional 
de Engenharia e Arquitetura (INEA) à Rua 61, nº 
115, Jardim Goiás, em Goiânia (Goiás), às 8 horas 
em primeira convocação e às 8h30 em segunda 
convocação, quando será iniciada a votação.

Os presidentes dos Estados do Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo reuniram-se nos últimos dias 27, 28 e 29 
de novembro, em Maceió (AL). O presidente do CAU/
GO, John Silveira marcou presença no evento, que 
ocorreu paralelo ao XXIV Congresso Panamericano de 
Arquitetos . Os temas debatidos entre os presidentes foi 
a Fiscalização, com avaliação do manual de fiscalização 
visando sua aplicação prática a partir de 2013; carteiras 
profissionais provisórias e avaliação do processo de 
coleta dos dados biométricos; e troca de informações 
sobre a aplicação dos recursos definidos nos planos de 
ação e na proposta orçamentária de 2013.

tenham conhecimento da regra. O projetista, como o 
arquiteto é chamado na Norma, tem responsabilidade 
direta na eficiência dos projetos e sistemas propostos 
para as habitações. 

A Norma de Desempenho pede aos arquitetos atenção 
na elaboração dos projetos e materiais especificados e 
mais presença do profissional nas obras para garantia 
da execução correta dos processos construtivos. 

Esta medida é positiva, pois ela traz para os bons 
profissionais parâmetros para eficiência construtiva. Em 
um mercado altamente competitivo e com clientes cada 
vez mais exigentes, os arquitetos e outros profissionais 
da construção civil, as indústrias e empresas da área 
vão ter que buscar a excelência nos serviços e produtos 
ofertados para garantir a satisfação dos usuários.

Palestra realizada no último dia 05 a respeito da Norma de Desempenho para os profissionais da construção civil, no Crea-GO.


