
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás

 A Casa Cor Goiás está em sua 17º edição e neste 
ano será realizada de 15 de maio a 25 de junho, na rua 
T-55 com rua 15, no Setor Bueno. Está prevista a 
participação de cerca de 60 profissionais, que vão 
trabalhar em 40 ambientes. Informações sobre o 
evento no site www.casacor.com.br/goias

 O CAU/GO assinou na tarde do último dia 23 de janeiro um Termo de Cooperação Técnica, Científica e 
Operacional com a Procuradoria da República de Goiás. A iniciativa foi da procuradora, Mariane Oliveira com o 
respaldo do procurador-geral Alexandre Tavares. O presidente John Silveira e a assessora jurídica do CAU/GO, 
Adriana Coradini Curado assinaram o termo que tem o objetivo de assegurar as condições de acessibilidade das 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos órgãos federais presentes no Estado. Neste Termo de 
Cooperação as entidades vão promover ações de orientação, divulgação e fiscalização. 
 O presidente do CAU/GO buscou mostrar na oportunidade que embora o documento abranja somente a 
questão do edifício e a necessidade do cadeirante, o problema da acessibilidade atinge também outras parcelas 
da sociedade que em certas ocasiões tem restringidas as possibilidades de mobilidade. John Silveira usou como 
exemplo o pedestre e o ciclista, que se vêm prejudicados na ausência de ciclovias, sinalização e falta de educação 
de trânsito por parte dos condutores dos outros veículos.

 O Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) e a 
Marinha do Brasil lançaram o Concurso Estação 
Antártica Comandante Ferraz, que irá selecionar o 
melhor projeto para as instalações da Estação 
científica brasileira na Antártica. 
 O edital do concurso será publicado no próximo 
dia 28 de janeiro, quando serão abertas as inscrições 
que poderão ser feitas até 14 de março tanto por 
arquitetos brasileiros, quanto estrangeiros associados 
a escritórios nacionais. 
 O caráter internacional do concurso tem a 
intenção  de  promover  um intercâmbio  de 
conhecimento, estimular inovações e incorporar 
avançados requisitos tecnológicos ao projeto.

Local: Cinema Lumiére Bougainville - Shopping Bougainville, Rua 9, Setor 

Marista, Goiânia (GO).

A Mostra faz parte do calendário anual de cultura de Goiânia há 10 

anos. Neste ano serão exibidos 75 filmes, com debates sobre as obras.

+informações: www.mostradecinema.com.

Local: Castro’s Park Hotel - Av. República do Líbano, n° 

1.520, Setor Oeste, Goiânia (GO). Evento beneficente 

promovido pelo hotel com artistas goianos. Ingresso: 4 kg 

de alimentos não perecíveis.

Local: Teatro Inacabado - Av. Anhanguera, quase em frente 

ao Lago das Rosas, Goiânia (GO). Apresentação dentro da 

programação da 1ª Mostra Cênica e a 5ª Conferência de 

Arte Mágica. + informações: (62) 9400-3194/9901-5841.

O artigo 2º da Lei 12.378/2010 trata das atribuições dos arquitetos e urbanistas. São doze atividades 

que podem ser exercidas em onze campos de atuação, definidos a partir das diretrizes curriculares que 

dispõem sobre a formação do profissional. Essas atribuições regularizam o exercício da profissão, 

impedindo que profissionais não habilitados atuem na área específica do arquiteto e urbanista. A Lei 

12.378/2010 pode ser encontrada no site .www.caugo.org.br

O CAU/GO disponibiliza na sua página www.caugo.org.br tutoriais de como realizar diferentes 

procedimentos junto ao SICCAU. Estes tutoriais foram criados para que o profissional tenha autonomia 

ao utilizar o sistema de comunicação. O atendimento do CAU/GO continua à disposição dos arquitetos 

e urbanistas para auxiliar e sanar dúvidas pelo telefone 62 3095-4655.

Marcello Dantas/CAU-GO

Aldo Rizzo/MPF-GO

Procurador-chefe da República Alexandre Tavares (esq.), procuradora da República, Mariane Oliveira, presidente do CAU/GO John Silveira 
e a assessora jurídica do CAU/GO, Adriana Coradini Curado, assinam o Termo de Cooperação Técnica que dispõe sobre acessibilidade

Sheila Podestá (esq.), Isabel Barêa e o presidente John Silveira falam 
sobre arquitetura e interiores e a presença do CAU/GO na Casa Cor

 O presidente John Silveira e a Gerente Técnica do 
CAU/GO, Isabel Barêa reuniram-se no último dia 18 de 
janeiro com a organizadora da Casa Cor Goiás, Sheila 
Podestá.  Dentre vários assuntos em pauta, 
conversaram sobre a importância do evento para os 
profissionais que trabalham com arquitetura de 
interiores, do crescente número de arquitetos que 
tem se dedicado a este campo de trabalho e da 
necessidade do acompanhamento desta atividade 
pelo Conselho.
 O presidente propôs a realização de uma 
parceria para participação efetiva do CAU no evento 
com a finalidade de prestar atendimento aos 
profissionais e ao público e levar informações e 
serviços à Casa Cor Goiás 2013.

Acampamento da expedição de cientistas brasileiros na Antártica
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