
O § 1º do artigo 42 da Lei 12.378/2010 dispõe que os valores das anuidades de profissionais e de pessoas 

jurídicas inscritas no CAU serão reajustados de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC), calculado pelo IBGE. De acordo com o Ato Declaratório nº 2 do CAU/BR, o valor da 

anuidade a partir de 2013 será de R$ 391,37. Segundo o artigo 44 da referida lei, o não pagamento de 

anuidade no prazo sujeita o profissional ao pagamento de multa de 20% sobre o valor devido e à incidência de 

correção com base na variação da Taxa Selic. Para saber mais, a Lei 12.378/2010 pode ser encontrada no site 

www.caugo.org.br.

O trabalho se propõe a atualizar “a imortal luta pela realização do amor proibido e contar a história de dois jovens que se 
apaixonam a primeira vista e precisam superar grandes obstáculos, mistérios e segredos de família, para viverem esse amor.
Local: Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, Rua 3, esquina com Rua 9, n. 1.016, Galeria Ouro, Centro, Goiânia - GO. 
Ingressos: R$ 20,00 (meia)
+ informações: www.goianiaouro.com

05 / 03 / 2013

As inscrições da Chamada Pública de Patrocínio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU/GO) 
foram prorrogadas até 16 de abril. O objetivo é selecionar projetos que contribuam para o desenvolvimento e 
valorização da Arquitetura e Urbanismo no Estado. Poderão participar pessoas jurídicas legalmente 
constituídas, sem fins lucrativos. Serão aceitos projetos que contemplem a realização de eventos, como feiras, 
encontros profissionais e palestras, assim como publicações de livros, produções audiovisuais, exposições, 
entre outros. O edital e outras informações encontram-se no site www.caugo.org.br.

O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
(CAU/BR), Haroldo Pinheiro, assinou em Lisboa (Portugal) o Protocolo de 
Colaboração com a Ordem dos Arquitectos de Portugal. O documento 
visa estreitar as relações de cooperação e intercâmbio entre as 
instituições, de modo a que ambas possam beneficiar de programas, 
projetos e ações de colaboração.

O Grupo Choro in Trio e convidados interpretam além das conhecidíssimas “O Mundo É Um 
Moinho”, “As Rosas Não Falam”, “O Sol Nascerá” e “Corra e Olha o Céu”, outras máximas da 
carreira de Cartola e ainda executam algumas releituras instrumentais. 
Local: Teatro Goiânia, Rua 23, esquina com Av. Tocantins e Anhanguera, n. 252, Centro, 
Goiânia (GO).
Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

 O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás 
(CAU/GO) participou na manhã desta sexta-feira (05) da 
audiência pública realizada na Câmara de Vereadores de 
Goiânia para discutir as alterações no Plano Diretor. 
Participaram do evento ainda outras entidades 
profissionais, órgãos municipais e sociedade civil 
organizada. Foram debatidos os pontos mais polêmicos 
do projeto como os polos industriais, mobilidade, criação 
de novos eixos de transposte, habitação, adensamento e 
a proteção dos mananciais de abastecimento. Com 
tantos temas a serem analisados os vereadores 
solicitaram que sejam realizadas outras audiências 
públicas para tratar de pontos específicos do plano. Audiência Pública na Câmara de Vereadores sobre Plano Diretor

 Os vereadores pediram à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável (Semdus) dados 
complementares e mapas para uma análise mais apurada do projeto. O CAU/GO acompanha os debates em torno do Plano 
Diretor para que os cidadãos tenham garantido o direito de viver em um município planejado e com qualidade urbana.

Levantamento do CAU/BR apontou os principais problemas e 
acessibilidade nos aeroportos brasileiros das cidades sedes da 
Copa das Confederações de 2013 e Copa do Mundo de 2014. A 
conclusão foi de que nenhum dos aeroportos visitados está em 
conformidade com as leis e normas de acessibilidade vigentes. 
Foram visitados os principais aeroportos de Brasília, Fortaleza, 
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Recife. O 
relatório final sobre este trabalho, de caráter orientativo, será 
encaminhado pela Casa Civil à Infraero. 

Foi realizada na última quinta-feira (04) a 15º Reunião 
Plenária do CAU/GO. Foram colocados em pauta 
assuntos como a fiscalização, os relatos do Grupo de 
Trabalho da sede definitiva do CAU Goiás, das 
comissões de ensino e formação; ética e exercício 
profissional; e administração e finanças, bem como foi 
apresentado o cronograma de eventos 2013. Os 
conselheiros que representaram o CAU/GO em 
reuniões e eventos de interesse da arquitetura e 
urbanismo informaram sobre suas participações.Reunião Plenária do CAU/GO é realizada na sede do Conselho
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