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 O CAU/GO prepara para a noite de comemoração do Dia do Arquiteto, 15 de dezembro, uma programação 

especial. Serão entregues homenagens aos destaques do desenvolvimento e do planejamento urbano das cidades, 

premiação do Concurso de Trabalho de Conclusão de Curso e o lançamento do Prêmio Goiás de Arquitetura 2013, além de 

atrações culturais. O pianista e compositor Allan Grando fará uma apresentação executando peças como Rapsódia 

Húngara n.6, La Campanella e São Francisco de Paula caminhando sobre as ondas (Liszt), Estudos (Chopin), Bachianas 

Brasileiras e Cirandas (Heitor Villa-Lobos), entre outras. A cantora Luciana Clímaco e o Grupo Sertão farão o 

encerramento do evento, com um repertório baseado na obra de grandes intérpretes e compositores nordestinos, como 

Luiz Gonzaga, João do Vale e Jackson do Pandeiro. 

Os Arquitetos e Urbanistas que atuam em Goiás estão convocados a participarem 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 para o triênio de 2013 a 2015 será realizada dia 20 de dezembro, às 8 horas em primeira convocação e às 

8h30 em segunda chamada, quando será iniciada a votação. A assembleia acontece na sede do Instituto Nacional de 

Engenharia e Arquitetura (INEA) que tem endereço na rua 61, nº 115, Jardim Goiás, em Goiânia (Goiás). Para votar os 

profissionais precisam ser filiados ao SARQ e devem estar em dias com a contribuição sindical. Também necessitam ter 

mais de seis meses de filiação e estar em gozo dos direitos sindicais.

Como parte das comemorações do Dia do Arquiteto será realiza uma mesa redonda em homenagem à Oscar Niemeyer 

intitulada “Oscar Niemeyer - Vida e Obra”, com a participação dos arquitetos e urbanistas Antônio Pedro Ferrari Pinheiro, 

Pedro Batista dos Santos e Walmir Santos Aguiar. Para assistir ao encontro e garantir o certificado de horas 

complementares é necessário se inscrever. Informações pelo telefone 62 3095-4655.

A Gerência Técnica do CAU/GO iniciou, por meio da 

fiscalização, os trabalhos de notificações em obras no 

início do mês de novembro. A atuação dos fiscais 

arquitetos e urbanistas do conselho é importante por 

contribuir para que as construções sejam feitas com 

maior nível de segurança e qualidade para a sociedade. 

Além de estarem presentes nos canteiros de obras, os 

fiscais recebem denúncias a partir de contatos pelo 

telefone 3095-4655.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás 

(CAU/GO) realizou a coleta de dados biométricos 

para o cadastro profissional de número mil durante a 

caravana realizada na cidade de Itumbiara nesta 

semana. O milésimo registro de coleta da nova 

carteira em Goiás demonstra o comprometimento 

entre conselho e arquitetos e urbanistas que atuam 

nas diversas regiões do estado. A caravana do 

cadastramento biométrico até agora já passou por 

cidades como Formosa (leste), Caldas Novas e 

I t u m b i a r a  ( s u l ) ,  R i o  Ve r d e  ( l o c a l i z a d a  n a  

microrregião sudoeste), além de Anápolis e a capital 

Goiânia, onde foram atendidos os profissionais da 

região metropolitana. É importante lembrar que 

após o dia 31 de dezembro deste ano será cobrada a 

taxa de emissão para aqueles que desejam fazer o 

cadastro biométrico.

Sindicato dos Arquitetos realiza eleição para nova diretoria dia 20

Mesa redonda discute as obras de Niemeyer durante comemorações do Dia do Arquiteto

Gerência técnica inicia trabalho de notificações CAU/GO cadastra milésimo profissional

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 

custos.

  FIQUE ATENTO!   

Gratuidade da Carteira profissional 

Qualquer outro lugar comum... Outro lugar qualquer...

14/12 - 15h30

Exibição do documentário “A vida é um sopro”, de Fabiano Maciel

15/12  - 20h

Coquetel em comemoração ao Dia do Arquiteto

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer, Monumento aos Direitos 

Humanos. Av. Deputado Jamel Cecílio, Q. Gleba, L. 01, nº 4.490, Setor 

Fazenda Gameleira. O filme fala da história de Oscar Niemeyer de 

maneira descontraída e trata de suas obras e passagens históricas do 

centenário arquiteto; também apresenta a luta política e a paixão 

pelas mulheres. Será realizada a entrega de certificado de 3 horas 

curriculares. + informações:  62 3095-4655   

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer, Monumento aos Direitos Humanos. Av. Deputado Jamel Cecílio, Q. Gleba, L. 01, nº 4.490, Setor 

Fazenda Gameleira. Cada profissional tem direito a dois ingressos, podendo retirá-los no CAU/GO. Já os estudantes de Arquitetura e 

Urbanismo têm direito à um ingresso, que podem ser obtidos no Centro Cultural Oscar Niemeyer ao assistirem à exibição do filme e à mesa 

redonda. + informações: 62 3095-4655   

Programação para o Dia do Arquiteto terá apresentações culturais e lançamento de prêmio

O premiado pianista e compositor Allan Grando (esq.) é uma das atrações no Centro Cultural Oscar Niemeyer. O atrativo de encerramento

é a cantora Luciana Clímaco que realizará apresentação em parceria com o Grupo Sertão, interpretando renomados artistas nacionais
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