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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás

Ações do Ocupa Goiânia, que continua até o dia 2 de novembro

CAU/GO muda de endereço neste feriado e irá realizar Concurso de 
Arquitetura de Interiores para sede própria

 O CAU/GO começará a próxima semana de casa nova. A equipe de funcionários do CAU/GO planejou 
a mudança para a nova sede para o feriado prolongado, devido ao aniversário de Goiânia, no dia 24, e ao Dia 
do Funcionário Público, 27 de outubro. O obje�vo é impactar o mínimo possível o trabalho e o atendimento 
ao profissional. O atendimento presencial e por telefone será retomado no dia 28.

 Em breve será divulgado o Edital do Concurso de Arquitetura de Interiores, que será aberto à 
par�cipação de todos os arquitetos e urbanistas e contará com premiação. A instalação do CAU/GO no novo 
espaço está sendo feita com o mobiliário da an�ga sede, de 96 m², e a intenção é ocupar de forma plena os 
400 m² da nova sede.

 Em razão do processo de instalação, o atendimento por telefone será feito, temporariamente, por um 
número fixo diferente do habitual e também por alguns celulares. Confira no quadro abaixo. 

Edital do Concurso de Arquitetura de Interiores será divulgado em breve 

Comunidade da Construção oferece curso sobre Projeto Estrutural em 
Paredes de Concreto
 A Comunidade da Construção de Goiânia realiza, com promoção do Sindicato da Indústria da 
Construção no Estado de Goiás (Sinduscon‐GO) e da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), o 
curso Projeto Estrutural em Paredes de Concreto, no próximo dia 30 de outubro, das 08h às 18h, na sede do 
Sindicato. O evento é direcionado a engenheiros, arquitetos, tecnólogos, técnicos e demais profissionais 
interessados em projetos de estruturas.

 Neste curso será apresentado todo o sistema constru�vo em paredes de concreto com visão sistêmica, 
sua normalização, processos de dimensionamento e detalhes constru�vos. O curso terá como instrutor 
Arnoldo Augusto Wendler Filho, engenheiro civil pós‐graduado em Engenharia de Estruturas; professor de 
Resistência dos Materiais e Concreto Armado na EPUSP até 1984; coordenador da Comissão de Norma 
ABNT sobre Paredes de Concreto e proje�sta de estruturas com mais de 1.000 projetos, sendo mais de 2.000 
torres em alvenaria estrutural e mais de 40 mil unidades habitacionais em Paredes de Concreto.

Inves�mento:

Para profissionais de empresas associadas ao Sinduscon‐GO: R$ 250,00.

Demais profissionais: R$ 350,00.

Inscrições pelo portal www.sinduscongoias.com.br. Mais informações no Sinduscon‐GO: 3095‐5178 ou e‐
mail: comunidadedaconstrucao@sinduscongoias.com.br.
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  FIQUE ATENTO!   
Como resolver os RRTs pendentes

             O SICCAU sofreu uma nova atualização e agora está disponível a aba para o profissional verificar a 
existência de RRTs pendentes, ou seja, foram preenchidas, mas não foram pagas. Nesse caso, o 
profissional tem duas opções: caso ele tenha regularizado a obra/serviço através de outro RRT, ele pode 
excluir este que está pendente. Nas situações em que o serviço/obra ainda não tenha atingido a data fim 
estipulada no RRT, o profissional pode pedir o reagendamento do boleto. Porém, se o RRT pendente for o 
único referente à obra/serviço e já tiver atingido a data fim estipulada, ele deve ser regularizado através 
do RRT Regularizador, que, como foi explicado no Perspectiva 99, tem o mesmo modelo que o RRT 
Extemporâneo, sendo necessário adicionar documentos comprobatórios do serviço prestado e passar 
pela aprovação da Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação. 

  PAPO JURÍDICO   

Modelos de declaração está disponível no SICCAU

Estas atualizações na emissão de RRT foram feitas pela Portaria Norma�va nº 25. OArt. 4° explica que a 
exclusão deve ser feita no SICCAU ‐ Ambiente do Arquiteto e Urbanista, do formulário de Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), sob a modalidade documento final com boleto bancário emi�do, caso 
tenha sido preenchido indevidamente e não u�lizado, será efetuada mediante  declaração expedida pelo 
arquiteto e urbanista ou pela pessoa jurídica, esta por meio do seu responsável técnico, devendo ser 
u�lizado modelo de declaração própria disponível no SICCAU.

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

25 de outubro, 17h

POR ACASO – Tardes de improviso 

POR ACASO tardes de improviso é uma jam 
session de música e dança (e outros inesperados 
improvisos). Os anfitriões e provocadores dos 
improvisos são o grupo musical Vida Seca e o ¿por 
quá? grupo de dança. Projeto realizado desde o 
ano de 2012, inicialmente em frente à antiga sede 
da Fábrica Cultura Coletiva na rua 3 do Centro e 
agora, em 2014, na rua sem saída da casAcorpO 
onde os grupos realizadores são residentes. 

Vá Lá
Quando: 25 de outubro, 17h às 20h
Onde: casAcorpO (Rua 233, esquina com Av. 243, n 
1370, final da Rua Sem Saída, Setor Leste 
Universitário, Goiânia – Goiás) 

25 de outubro, 16h

Saída fotográfica Goiânia em Fotos

Saída fotográfica, com a equipe executora do 
Goiânia em Fotos, aberta ao público. A temática da 
saída fotográfica será o Ocupa Goiânia. No início da 
at iv idade haverá  uma mini ‐of ic ina  sobre 
composição fotográfica analógica, de celular, modo 
pré‐definição e feedback. O convite ao público  
ocorrerá através da página do Goiânia em Fotos no 
facebook.

Vá lá
Quando: 25 de outubro, às 16h
Onde: Praça universitária com trajeto feito em 
grupos por vários pontos da cidade, inclusive na 
ação POR ACASO, que está dentro da programação 
do Ocupa

Jornalista responsável: Ana Maria Morais (JP-GO 01147)

Diagramação: Estefane Carolina Barreto (estágiaria)
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Telefones para atendimento durante o processo de instalação

Atendimento: (62) 3095.3908 / 9246.2227

Gerência de Fiscalização: (62) 9203.5565 / 9211.3533

Gerência Técnica: (62) 9244.6704

Novo endereço: Avenida do Comércio, nº 35, 3º andar, Edi�cio Concept Office, Vila Maria José
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As ações con�nuam até o dia 2 de novembro. 
Confira a programação:

MudA Ocupa Bacião
Data: 24 de outubro, às 14h
Local: Bacião ‐ Setor Sul (entrada pela R. 115 e R. 
116)

Arte da vez – lançamento de gravuras
Data: 24 de outubro, 19h às 23h
Local: Casulo Moda Cole�va

Saída fotográfica Goiânia em Fotos
Responsável: Goiânia em Fotos
Data: 25 de outubro, às 16h
Local: Praça universitária com trajeto feito em 
grupos por vários pontos da cidade

POR ACASO – Tardes de improviso
Data: 25 de outubro, 17h às 20h
Local: casAcorpO (Rua 233, esquina com Av. 243, 
n 1370, final da Rua Sem Saída, Setor Leste 
Universitário, Goiânia – Goiás)

“Não jogue lixo na praça”
( ou Mais beleza Menos lixo)
Responsável: Mirian Mendonça + Cole�voador 
(Radarani Oliveira)
Data: 26 de outubro, 16 às 18h
Local: Praça da quadra F‐36, Setor Sul (entrada 
pela R. 88)

Circuito da Cultura – Saco de Galhofas
Data: 28 de outubro, 18h às 22h
Local: Ilha da Galhofa (Al. Henrique Silva) e no bar 
cultural El Atelier (Rua 1.014)

Como você se dissolve?
Data: 30 de outubro, a par�r das 9h
Local: Centro (Percurso: Av. Araguaia, na frente da 
loja Novo Mundo até a Rua do Lazer)

Intervenção‐Convite_UFG
Data: 30 de outubro, às 16h
Local: Praça seca da Vila Cultural (atrás do Teatro 
Goiânia)

Descasca‐se Laranjas
Data: 31 de outubro, às 16h30
Local: Bosque dos Buri�s

Trajeto com Beterrabas
Dia: 31 de outubro, às 16h30
Local: Bosque dos Buri�s

Árvores de Goiânia
Data: 1º de novembro de 2014, às 9h
Local: Praça do Bandeirante, na árvore diante da 
loja Flávios

Brinquedo, Brincadeira e outras poesias...
Data: 2 de novembro, às 10h
Local: Parque Flamboyant

Escola de Parklet com Ins�tuto Mobilidade 
Verde
Data: 31 de outubro a 2 de novembro, 9h às 17h 
(inscrições no site)
Local: Cole�vo Centopeia – Trav. Bezerra de 
Menezes, nº 143, St. Sul

No dia 20 de outubro, à noite, o CAU/GO recebeu o 

arquiteto e urbanista Guilherme Ortenblad que 

ministrou, no auditório do Instituto Federal de 

Goiás, a palestra Ocupe a Cidade. Ortenblad falou 

sobre sua experiência em transformação de espaços 

urbanos em ambientes para pessoas e, sobretudo, 

na implantação dos parklets na capital paulista, que 

se tornou uma política pública naquela cidade em 

março deste ano e têm sido construídos por 

colet ivos l igados à mobi l idade urbana e 

sustentabilidade. Os parklets surgiram nos EUA e 

estão se espalhando pelo mundo.

Nos dias 20 e 21 foi realizada a MinerAção, 

microintervenção urbana que percorre as narrativas 

em torno da controversa figura do Anhanguera; do 

intenso e breve ciclo do ouro em Goiás; da marcha 

para o oeste. Uma observação sobre exploração, 

modernidade e as homenagens que são levantadas 

em praça pública. Um grupo fez dobraduras de papel 

dourado, que depois foram instalados em buracos, 

rachaduras, fendas e locais inusitados do Centro da 

cidade. Com isso, disparou-se uma ̒caça ao tesouro ,̓ 

convidando as pessoas que circulam pela cidade a 

garimparem estes fragmentos no entorno do 

monumento ao Bandeirante.
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