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Comemoração do
Dia do Arquiteto
é encerrada com
noite festiva
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU/GO) realizou nos dias 13, 14 e 15 de
dezembro o evento Arquitetura da Cidade, em comemoração ao Dia do Arquiteto, 1 ano de instalação
do CAU e em homenagem a Oscar Niemeyer. O evento foi realizado em parceria com o Centro Cultural
Oscar Niemeyer e culminou com uma noite festiva, para cerca de 700 convidados. O pianista Allan
Grando abriu o evento apresentando peças como Rapsódia Húngara n.6, La Campanella e São Francisco
de Paula caminhando sobre as ondas (Liszt), Estudos (Chopin), Bachianas Brasileiras e Cirandas (Heitor
Villa-Lobos), entre outras.
O Prêmio Goiás de Arquitetura e Urbanismo 2013 foi lançado neste evento. Ele é um
reconhecimento público das ações que promovam a qualidade de vida em nossas cidades, conforme
falou Maria Ester do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB-GO), que organiza o concurso em parceria
com o CAU/GO. Ela ainda disse que o objetivo do prêmio é a valorização das boas práticas em
arquitetura por parte dos profissionais de arquitetura e urbanismo e, ainda, das iniciativas de caráter
exemplar dos acadêmicos no sentido de contribuir para a pesquisa na área.
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Imagens da festa de encerramento do evento Arquitetura da Cidade, em destaque Jeferson Leite e Luciana Clímaco durante o show e a
confraternização dos profissionais Marcílio Lemos (CCON), Lana Jubé (conselheira CAU/GO) e Tânia Fabricante.

Homenagens – O CAU/GO homenageou profissionais e empresas afins à área de arquitetura e
urbanismo que se dedicaram ao ensino, projetos, gestão e outras atividades que motivaram a melhoria
da arquitetura da cidade. O presidente do Conselho, John Silveira, disse que essa é uma forma que o CAU
criou para reconhecer o trabalho dessas pessoas e instituições e destacou que as homenagens vão
ocorrer nos próximos anos.
Além das homenagens, o CAU/GO realizou as entregas dos prêmios aos selecionados do Concurso
Estadual de Trabalho de Conclusão de Curso. O encerramento da noite ficou por conta do Grupo Sertão e
da cantora Luciana Clímaco, com show que teve um repertório baseado na obra de grandes intérpretes e
compositores nordestinos, como Luiz Gonzaga, João do Vale e Jackson do Pandeiro. Confira a galeria de
fotos completa no site www.caugo.org.br.

Conselheiro do CAU/GO, Marcos Arimetea, entrega ao arquiteto e
urbanista Everaldo Pastore homenagem às suas contribuições
para o planejamento das cidades do Estado de Goiás.
Conselheiro Gledson Nascimento entrega homenagem à Túlio
Jorge, da Construtora Consciente, por se destacar em sua
atividade no ramo da arquitetura e do urbanismo.
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Jornalista Washington Novaes
recebe homenagem das mãos do
presidente do CAU/GO John Silveira,
por seus esforços para a preservação
do meio ambiente em Goiás.

O arquiteto Maurício Azeredo
recebe homenagem das mãos
do conselheiro Fernando
Camargo Chapadeiro, por se
destacar na atividade
autônoma e realizar um
trabalho inovador.

Professora Saida Cunha
recebe das mãos da
conselheira Lana Jubé a
homenagem por sua
contribuição para o
ensino de arquitetura e
urbanismo em Goiás.

O conselheiro Leônidas Albano
entrega ao arquiteto e urbanista
Walmir Aguiar a homenagem por
seus serviços prestados na
gestão pública.

Conselheiro Alexandre Perini
entrega homenagem à
Victor Garcia, da Biapó
Construtora, homenageada
pela contribuição na
preservação do patrimônio
histórico no Estado de
Goiás.

O arquiteto e professor Antônio
Manuel recebe homenagem em
nome do professor Edgar Graeff
(in memoriam), por sua
contribuição para a arquitetura
e urbanismo, do conselheiro
Marcos Arimatea.

Diretor do CAU/GO, Edinardo
Lucas, entrega a homenagem à
arquiteta Lúcia Moraes, por seus
serviços nas atividades sociais
comunitárias, por meio da
arquitetura e do urbanismo.

O arquiteto e urbanista Renato Rocha
recebe das mãos do presidente, John
Silveira, homenagem pela contribuição
na luta dos arquitetos e urbanistas.

HOMENAGENS

Universitários são premiados em comemoração ao Dia do Arquiteto e Urbanista
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O conselheiro Fernando Chapadeiro na premiação com a
estudante Roberta Veloso que foi selecionada em primeiro lugar
no concurso com o trabalho Habitação no Centro, orientado pelo
professor Hélio Carrijo.

O CAU/GO realizou o Concurso Estadual de Trabalhos de Conclusão de Curso. Foram selecionados
11 trabalhos da Universidade Estadual de Goiás (UEG), Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUCGO) e da Universidade Paulista (Unip), instituições que tiveram turmas formando novos profissionais. O
conselheiro, coordenador do concurso e da Comissão de Ensino e Formação Profissional do CAU/GO,
Fernando Camargo Chapadeiro, disse que considera este certame fundamental para a formação de
arquitetos e urbanistas.
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Ana Luiza Cruz Ribeiro, 2ª colocada, premiada pelo
presidente do CAU/GO, pelo trabalho orientado
pelo professor Frederico André Rabelo.

John Silveira com o 3º colocado do concurso,
Elisberto Felício Rezende, orientado pelo professor
Pedro Batista dos Santos.

Igor de Araújo e Silva, estudante orientado pela
professora Sandra Catharinne Pantaleão recebeu
Menção Honrosa do presidente John Silveira.
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Comemorações do Dia do Arquiteto tiveram início com Plenária Aberta e mesa redonda
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Conselheiro Federal, Arnando Mascarenhas (esq.), presidente, John Silveira, e o vice-presidente do CAU/GO, Érico Rosa, durante a Plenária
Aberta no Centro Cultural. Na foto à direita, John Silveira e Karina Cunha, da Seplam, falam sobre O CAU e a Cidade em mesa redonda.

As comemorações do Dia do Arquiteto, com o tema Arquitetura da Cidade, promovidas pelo
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU/GO) e Centro Cultural Oscar Niemeyer, tiveram
início no último dia 13 com uma Plenária Aberta. A reunião marcou o encerramento do ano em curso e o
primeiro aniversário do CAU. Além dos conselheiros, participaram profissionais e estudantes de
arquitetura e urbanismo que tiveram a oportunidade de ver pela primeira vez uma Reunião Plenária do
CAU/GO.
Após a reunião, foi realizada uma mesa redonda com o tema O CAU e a Cidade com participação da
diretora do Departamento de Aprovação e Análise de Projeto da Secretaria Municipal de Planejamento
(Seplam), arquiteta Karina Cunha, e do presidente do CAU/GO, o arquiteto John Silveira. Karina prestou
esclarecimentos sobre o Plano Diretor e a aprovação de projetos no departamento o qual dirige. Ela
afirmou que a equipe técnica da Seplam compartilha dos anseios do CAU no que diz respeito à
organização e planejamento de Goiânia. O presidente do CAU/GO, John Silveira, destacou a posição
contrária do Conselho em relação à condução do processo de alteração do atual Plano Diretor. Na sua
opinião, as alterações não podem prejudicar a legitimidade do processo ocorrido em 2007, quando
houve a participação popular em atendimento aos direitos previstos no Estatuto das Cidades, em sua
aprovação.

Vida e obra de Oscar Niemeyer são debatidas após exibição de documentário

Profissionais e estudantes de arquitetura e urbanismo assistem a
filme sobre a vida e a obra de Oscar Niemeyer
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Os arquitetos Antônio Lúcio Ferrari (esq.), Walmir Aguiar e Pedro
Batista relataram suas experiências pessoais juntas a Niemeyer.

Estudantes e profissionais puderam conferir
mais de perto a vida e a obra de Oscar Niemeyer.
O documentário A vida é um sopro, do diretor
Fabiano Maciel, foi exibido na última sexta-feira
(14), durante as comemorações do Dia do
Arquiteto, seguido de debate. Os convidados a
compor a mesa foram os professores, arquitetos e
urbanistas Walmir Aguiar, Pedro Batista dos
Santos e Antônio Lúcio Ferrari.
Durante o debate, o professor Walmir Aguiar
compartilhou os momentos significativos de sua
carreira, quando teve a oportunidade de participar
de projetos idealizados por Niemeyer, como o
Itamaraty (Brasilia).
Já Antônio Lúcio, lembrou da influência do
pintor, arquiteto e urbanista suíço Le Corbusier na
vida de Niemeyer. Para ele, o arquiteto carioca foi
ícone do Movimento Modernista no Brasil e no
mundo.
O professor Pedro Batista, em meio aos
alunos e à memória de Niemeyer, lembrou quando
o arquiteto homenageado aceitou o convite para
ser patrono de sua turma, fato que muito o orgulha.
Ao final do debate foram distribuídos
certificados de participação aos estudantes.

Aprovado Plano de Ação e Programação Orçamentária 2013 do CAU/GO
O Plenário do CAU/BR aprovou o Plano de Ação e a Programação Orçamentária de 2013 do
CAU/GO, publicado no Diário Oficial da União em 13 de dezembro de 2012. Este plano tem como objetivo
orientar o planejamento e as ações do Conselho. O plano do CAU/GO estabeleceu, de maneira
sistematizada, um caminho para a atuação do Conselho na busca do fortalecimento e desenvolvimento
da profissão e da arquitetura e urbanismo.

CAU/GO e Clube de Engenharia se reúnem
Os conselheiros do CAU/GO participaram no último dia 14 de dezembro de reunião com a Diretoria
do Clube de Engenharia. A iniciativa do convite partiu do Clube e foi motivada por rumores que o
Arquiteto e Urbanista não poderia mais participar, como associado daquela entidade.
A conselheira do CAU/GO, Lana Jubé, que intermediou para que este encontro fosse realizado,
disse que considera este contato importante, tendo em vista que são muitos arquitetos e urbanistas que
são associados do Clube.
O presidente do Clube de Engenharia, o engenheiro civil Dolzonan da Cunha Mattos, desmentiu
que houvesse qualquer iniciativa por parte de sua diretoria neste sentido. Ele informou ainda que estão
trabalhando na adaptação do estatuto do Clube, visando evitar qualquer questionamento em relação
aos direitos do arquitetos associados ou que desejam se associar.
O presidente do CAU/GO, John Silveira, lembra que as duas instituições tem uma pauta rica e
extensa a cumprir no que diz respeito aos interesses dos profissionais e da cidade, o que de acordo com
Dolzonan do Clube, vai ocorrer imediatamente.

FIQUE ATENTO!
Termina dia 31 gratuidade da Carteira profissional
Termina no próximo dia 31 de dezembro o prazo para o cadastramento gratuito da carteira profissional. Após esta
data, a emissão da carteira terá custos. A primeira etapa da emissão consiste em acessar o SICCAU, confirmar os
dados e responder a uma pesquisa socioeconômica. A segunda etapa, composta pela coleta de dados biométricos
incluindo foto e assinatura, poderá ser agendada pelo profissional na sua página, após a atualização cadastral.
Somente depois de passar pelas duas etapas é que sua carteira será confeccionada e entregue.

O perspectiva quer saber o que você pensa. Dicas, opiniões e sugestões: comunicacao@caugo.org.br
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