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  FIQUE ATENTO!   
Atenção na hora de votar

A Resolução 81 diz que o voto será:

I ‐ válido, se o eleitor preencher o campo de votação da cédula eleitoral com uma identificação de 

candidatura regularmente registrada;

 II ‐ nulo, se o eleitor preencher o campo de votação da cédula eleitoral com uma identificação de 

candidatura sem registro regular;

III ‐ em branco, se o eleitor deixar de preencher o campo de votação da cédula eleitoral.

 Conforme previsto na Resolução nº 81 do CAU/BR, ao acessar o SICCAU no dia 5 de 

novembro para votar, o arquiteto e urbanista  verá a cédula eleitoral, que apresentará ao eleitor a 

candidatura selecionada, assim que sua identificação for preenchida no campo de votação, 

exibindo os nomes dos candidatos na ordem em que foram inscritos. A cédula também permitirá 

que o preenchimento do campo de votação possa ser corrigido pelo eleitor. O acionamento do 

comando de confirmação, sem a correção ou preenchimento do campo de votação, encerrará a 

participação do eleitor, que terá validado, anulado ou deixado em branco o seu voto, conforme o 

caso.

 O CAU/GO irá lançar em breve uma revista, publicação de 40 páginas, que está sendo elaborada em 

parceria com a agência de comunicação QI Empresarial Soluções Autossustentáveis e terá distribuição 

gratuita. O objetivo é permitir e estimular o acesso da comunidade em geral a assuntos relativos à 

Arquitetura e Urbanismo e a iniciativas que contribuem para a qualificação das cidades.

 Será reservado também um espaço para a divulgação institucional do CAU/GO, trazendo luz a ações e 

eventos promovidos pelo Conselho. Para custear a publicação, a QI Empresarial está comercializando 

anúncios, que irão ocupar cerca de 30% das páginas da revista. Quem tiver interesse em anunciar, deve 

entrar em contato pelo email revistacaugo@gmail.com.    

Revista do CAU/GO está em processo de elaboração

Voto válido, branco ou nulo

Inscrições abertas para a 1ª Semana de Ecologia Urbana de Goiânia

O Coletivoador realiza, dentro do Ocupa Goiânia, 
a ação Não Jogue Lixo na Praça (+ Beleza ‐ Lixo), na 
Praça da Quadra F‐36, no Setor Sul. Este é um dos 
espaços públicos em Goiânia que recebem grande 
quantidade lixo, o que torna estes lugares sujos e 
desagradáveis.A proposta é coletar e separar o 
lixo, em ação educativa e interativa, com 
performances que falem sobre os efeitos nocivos 
do lixo e um debate sobre quais ações podem ser 
tomadas para tornar mais bonitos os espaços 
públicos de Goiânia.

Vá lá

Quando: 2 de novembro, 16 às 18h
Onde: Praça da quadra F‐36, Setor Sul (entrada 
pela R. 88)

 A Família Santiago Santos é a união entre o 
artista de rua Bulacha e a atriz Sandra Santiago que 
culminou no primeiro espetáculo intitulado 
Brinquedos, Brincadeiras e Outras Poesias. O 
espetáculo propõe um dialogo entre brinquedos e 
brincadeiras tradicionais da cultura popular e a tal 
nanotecnologia que reflete uma cultura virtualizada 
e minimalista, onde o individuo se distancia da 
realidade passando a ter somente uma vida pautada 
em relações intermediadas pelo universo da 
internet.

Vá lá

Quando: 2 de novembro, 10h
Onde: Parque Flamboyant

2 de novembro, 16 às 18h

Não Jogue Lixo na Praça

2 de novembro, 10h

Brinquedo, Brincadeira e outras poesias...

Sobreurbana, e/ou, Goiânia em Fotos,  MUdA Ocupa Bacião, Casa Corpo e 
Pequeno Saco de Galhofas no Ocupa Goiânia

 Ainda no dia 25, rolou mais uma ocupação, 
com a Por Acaso, Tardes de Improviso, jam session 
organizada pela Casa Corpo, no setor Leste 
Universitário, onde aconteceu apresentações de 
danças e músicas, integração e muita animação.
 No dia 29 de outubro, na Ilha da Galhofa do 
Setor Pedro Ludovico e no El Ateliê, ocorreu a 
segunda edição do Pequeno Saco de Galhofas, 
dentro da programação do Ocupa Goiânia. A Ilha da 
Galhofa trata‐se de uma reformulação da 
Galhofada, mostra anual que acontece há mais de 
dez anos, contando em sua última edição com mais 
de 50 grupos e 300 artistas.

CAU/GO agora se encontra instalado em espaço amplo e adequado

CAU/GO em nova sede, perto do shopping Flamboyant

 Desde o último final de semana o CAU/GO está de sede nova, na Avenida do Comércio, nº 35, 3º 

andar, Edifício Concept Office, na Vila Maria José. A mudança tem por objetivo a melhoria na prestação dos 

serviços aos arquitetos e urbanistas e à sociedade como um todo, uma vez que agora o órgão encontra‐se 

instalado em espaço amplo e adequado, com melhor estrutura para seu funcionamento.

 Em breve será divulgado o Edital do Concurso de Arquitetura de Interiores para a nova sede, que será 

aberto à participação de todos os arquitetos e urbanistas e contará com premiação. A instalação do 

CAU/GO no novo espaço foi feita com o mobiliário da antiga 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 

outro número fixo e também por alguns celulares.

 De 25 a 30 de novembro será realizada a 1ª Semana da Ecologia Urbana de Goiânia, na área II da 

PUC/GO. O evento, que conta com o patrocínio do Edital do CAU/GO, é realizado pela Sobreurbana, um 

estúdio colaborativo que trabalha com intervenções urbanas e gestão cultural.

 Dentre as presenças já confirmadas estão os ingleses Dusty Gedge e Gary Grant, especialistas em 

serviços ecossistêmicos, que virão pela primeira vez à América do Sul, para ministrar o seminário sobre 

Infraestruturas Urbanas Verdes e um workshop sobre Telhados Verdes, no qual os participantes sairão 

capacitados para construir seu próprio telhado verde de pequena escala.

 O goiano Guil Blanche, co‐fundador do Movimento 90º, virá para ministrar um mini‐curso sobre 

Jardins  Verticais, mostrando os diferentes métodos de construção e a proposta do Movimento 90º: 

transformar as 140 paredes sem janelas dos edifícios localizados no complexo viário do Minhocão, em São 

Paulo, em um corredor verde feito por jardins verticais.

 A professora Liza Andrade (UnB), irá apresentar sua pesquisa sobre o desenho urbano adaptado aos 

fluxos da água; a professora Lana Jubé irá falar sobre infraestrutura verde como forma de conectar pessoas 

aos lugares; a arquiteta e urbanista Taícia Marques trará a metodologia Cradle to Cradle; e o arquiteto e 

urbanista Tiago Botelho Alberto apresentará uma experiência em Lisboa com o Movimento de Transição.

 Na parte de oficinas, haverá, além do Workshop de Telhados Verdes de Pequena Escala, o Curso de 

Horta Urbana Sustentável e a Oficina Colaborativa para Mapeamento de Rotas Cicláveis em Goiânia .

Quem quiser participar do evento, deve comprar o passaporte que dará acesso a todas as palestras ou 

comprar o ticket individual para cada dia de seu interesse. O workshop de Telhados Verdes será cobrado em 

ticket individual. Já os cursos de Horta Urbana e de Rotas Cicláveis serão gratuitos e terão suas inscrições 

abertas em data mais próxima ao início do evento. Mais informações: www.sobreurbana.com. 
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contribuíram para deixar o espaço mais rico e 
colorido. Foram também pendurados varaus com 
recados, poemas e mensagens pendurados, para 
que qualquer pessoa possa ler, retirar e deixar o seu 
texto.
 O Goiânia em Fotos organizou uma saída 
fotográfica, aberta ao público, que teve como 
temática o Ocupa Goiânia. Alguns integrantes da 
equipe executora do coletivo ministraram mini‐
oficinas sobre fotografia analógica, fotografia com 
celular e modos de cenas das câmeras digitais, antes 
de iniciar o trajeto.

 MUdA Ocupa Bacião, ação que integra a programação Ocupa Goiânia, se reuniu no dia do aniversário 
da capital, convidando a cidade a refletir sobre possíveis ações para revitalização e preservação do espaço 
conhecido com Bacião do Setor Sul. 
 Música, piquenique, distribuição de mudas, prototipagem para mobiliários urbanos, etapa prática da 
Oficina de Mapeamento de Arte Urbana, chegada da equipe de curadores e artistas convidados do projeto 
na cidade, foram algumas das vivências experimentadas no espaço. A proposta do MUdA para o Setor Sul é 
a de discutir sobre a ocupação dos espaços públicos da cidade, tendo a arte como um agente de 
transformação na relação entre as pessoas e os ambientes urbanos.
 No último sábado, 25 de outubro, três coletivos que fazem parte do Ocupa Goiânia fizeram 
intervenções na Praça Universitária: Sobreurbana, e/ou e Goiânia em Fotos. O Ocupa Goiânia foi idealizado 
pelo CAU/GO em comemoração aos 81 anos de Goiânia e reúne 25 coletivos da capital.
 A Sobreurbana propôs prototipar ideias para melhorar o espaço frente à entrada do Palácio da 
Cultura, na Praça Universitária, e torná‐lo mais atraente e acolhedor para os diferentes públicos que o 
frequentam. Uma das paredes que lá se encontra foi pintada com tinta de quadro negro e disponibilizado giz 
para as pessoas trocarem recados na parede. Na parede em frente foram convidados alguns artistas para 
fazer uma intervenção. Nega Lilu Editora e o coletivo e/ou, Lambida Goiana, Áure Rosa e Deneri 

Foto: Sophia Pinheiro 

 O evento teve apresentações de um grupo de alunos das Artes Cênicas da Universidade Federal de 
Goiás, que trouxe o espetáculo O Soldado Fanfarrão, sob direção de Hélio Fróes; e do Grupo de Teatro 

MUdA tem como proposta discutir a ocupação de praças do Setor Sul Sobreurbana e e/ou fizeram intervenções na Praça Universitária, registradas pelo 

coletivo Goiânia em Fotos

Por Acaso, Tardes de Improviso, Jam Session da Casa Corpo

Pequeno Saco de Galhofas, trouxe a reformulação da Galhofada, mostra anual

Endereço: Avenida do Comércio, nº 35, 3º andar, Edifício Concept Office, na Vila Maria José
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Com a proximidade das eleições do CAU, que acontecem no dia 5 de novembro, é importante que os 

arquitetos e urbanistas estejam com seus dados atualizados no Sistema de Informação e Comunicação do 

CAU (SICCAU). Por essa razão, a Comissão Eleitoral Nacional (CEN) pede aos profissionais que verifiquem 

se seu nome consta na Divulgação Prévia do Colégio Eleitoral de Arquitetos e Urbanistas, que pode ser 

conferida no site do CAU/BR e do CAU/GO. Caso seu nome não esteja na lista, é necessário fazer a 

atualização dos dados, no SICCAU ou no CAU de seu estado. Atenção: a atualização de dados para quem 

não consta da lista do Colégio Eleitoral deve ser feita até as 23h59 do dia 2 de novembro.

Arquiteto e urbanista, as eleições estão chegando, verifique se seu
nome consta do colégio eleitoral
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Conheça as chapas registradas para as Eleições do CAU/GO

  

Facebook da Chapa Arq Urb                   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004961478639&fref=ts

 Blog da Chapa Compasso à frente
http://compassoafrente2014.blogspot.com.br/
Facebook da Chapa Compasso à frente
https://www.facebook.com/pages/Compasso‐%C3%A0‐Frente/383583665130844                

Facebook da Chapa ViverCidade 
https://www.facebook.com/pages/Viver‐Cidade/868826503130142?fref=ts


