
O Artigo 24 da Lei 12.378/2010 cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e os 

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAUs), como autarquias dotadas de 

personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira e estrutura federativa, 

cujas atividades serão custeadas exclusivamente pelas próprias rendas. Conforme o parágrafo 1º, o CAU/BR 

e os CAUs têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e 

urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território 

nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. 

Local: Teatro Sesi, Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva, Goiânia - GO (ao lado do 
Clube Antônio Ferreira Pacheco). Baseado em obra de Zibia Gasparetto, com adaptação e 
direção de Sérgio Lelys, o espetáculo retrata o ciúmes em diversas vertentes, mostrando, 
inclusive, casos em que relacionamentos movidos por este sentimento se tornam um tipo 
de obsessão.
Ingressos: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)
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O japonês Toyo Ito foi agraciado no último dia 17 com o Prêmio Pritzker de Arquitetura 2013 por uma obra ‘que 
combina inovação conceitual com edifícios soberbamente executados’, por uma arquitetura ‘excepcional’ e 
pela ‘dimensão espiritual e poética que transcende de todas suas obras’. Aos 71 anos, o arquiteto e urbanista 
japonês é tido como ‘um criador de edifícios atemporais, com os quais sempre propõe novos caminhos. Sua 
arquitetura projeta um ar de otimismo, ligeireza e alegria, e está impregnada de um sentido de unicidade e 
universalidade’, segundo as considerações do júri, presidido pelo lorde Peter Palumbo. Ao longo de mais de 40 
anos de carreira, Ito deu vida a bibliotecas, casas, parques, teatros, lojas, edifícios de escritórios e pavilhões, 
como o Necrotério de Gifu (2006), a Biblioteca Universitária Tama Art de Tóquio (2007) e o Pavilhão da 
Serpentine Gallery em Londres (2002). 

  FIQUE ATENTO!   

Fiscalização

 
 Japonês recebe Prêmio Pritzker de Arquitetura 2013

O arquiteto e urbanista brasileiro Fausto Longo, 60, nascido no Estado de São Paulo, tomou 
posse no último dia 20 como senador na Itália. Eleito com cerca de 30 mil votos, Longo assume 
uma das duas cadeiras a que o Parlamento Italiano oferece aos ítalo-descendentes da América 
do Sul no Senado. Somente os habitantes do continente com cidadania italiana têm direito a 
voto para escolher o ocupante do cargo. Da mesma forma, somente pessoas com cidadania 
italiana podem ser votados. É a primeira vez que um brasileiro que mora no Brasil ocupará o 
posto. 

 
 Arquiteto e urbanista brasileiro assume cadeira no Senado italiano

22/03 às 21h

Espetáculo Ninguém é de Ninguém

23/03 às 21 horas

Espetáculo Olho
24/03, às 16h30

Performance A Fuga
Local: Parque Flamboyant, Jardim Goiás, Goiânia (GO). A 
performance tem como objetivo promover uma ação pública 
voltada para a reflexão sobre a convenção, provocando 
deslocamento de papéis sociais por meio da fantasia. O grupo 
convida para um picnic, com soltura de pipa, depois de já ter 
realizado a performance em Goiânia, em locais insuspeitos 
como cinema, supermercado, galeria de arte. 
+ informação: http://www.negalilu.blogspot.com.br

O CAU Goiás iniciou a fiscalização nos condomínios verticais e horizontais de Goiânia. No primeiro momento os 
administradores receberam instrução e foram verificados os RRTs dos arquitetos responsáveis pela aprovação de 
projetos nestes locais. O segundo passo, com início ainda em março, é a verificação da responsabilidades das 
obras em execução no interior dos condomínios. Os arquitetos responsáveis por projeto e obras neste espaços 
devem deixar na obra os Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs). A presença do documento no local 
comprova a existência de um responsável técnico e evita notificações desnecessárias e aborrecimentos para o 
proprietário.

PAPO JURÍDICO
Criação e organização do CAU 

CAU/BR promove Seminário de Ética no Pará

O CAU/BR e o CAU Paraná patrocinam a terceira edição do Simpósio Internacional de Sustentabilidade em 
Arquitetura e Urbanismo (SISAU). O evento é realizado ontem e hoje em Curitiba. Renomados profissionais do 
cenário nacional e internacional apresentam casos que contribuem para a qualidade do ambiente urbano. 
Durante o evento serão apresentadas soluções de sustentabilidade no urbanismo, avanços da nano e da 
biotecnologia, além de integração entre paisagismo, arquitetura, sustentabilidade e tecnologia em edificações 
de grande porte.

A Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) realiza seminário na 
cidade de Belém (Pará) ontem e hoje, com o propósito de discutir o Código de Ética e Disciplina da Arquitetura e 
Urbanismo brasileiro, que está em fase de elaboração. Representando o CAU/GO, participa da reunião o conse-
lheiro Arnaldo Braga Mascarenhas. Este é o último dos seminários regionais a ser promovido e antecederá o 
Seminário Nacional que acontecerá em junho, com data e local a definir. A previsão é que o Código vá à votação 
no Plenário do CAU/BR em julho deste ano.

 
 Simpósio de Sustentabilidade em Arquitetura é realizado com apoio do CAU

Local: Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, Rua 3, 
esquina com Rua 9, n. 1.016, Galeria Ouro, Centro, Goiânia - 
GO. Adaptação do conto Coração Delator, de Edgar Allan Poe, 
Olho é um espetáculo que busca manter a essência narrativa 
do conto, com toda a atmosfera “noir”, “policial” e de “terror” 
que o romântico Allan Poe propõe na maior parte de suas 
obras. 
Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

Fotos: Divulgação

Toyo Ito (esq.) recebendo o Prêmio Pritzker no dia 17 de março. Ao lado, uma de suas obras, construída em Londres (Inglaterra)
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Foto: Divulgação
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