Visando à seleção de projetos que contribuam para o desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo, o Conselho
de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU/GO) lança a Chamada Pública de Patrocínio 2013. Poderão participar
pessoas jurídicas legalmente constituídas, sem fins lucrativos. As propostas devem ser encaminhadas ao
CAU/GO de 25 de março a 2 de abril de 2013. 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 encontra-se disponível no site do CAU/GO (www.caugo.org.br).

O CAU/BR lançou nova versão do Sistema de Informação e Comunicação do CAU
(SICCAU), onde disponibiliza os serviços online. Além de nova identidade visual e
navegabilidade, agora o Sistema pode ser acessado em todos os navegadores
(Internet Explorer, Safari, Chrome, FireFox), possui compatibilidade com dispositivos
móveis (smartphones e tablets) e incorporou novos requisitos de acessibilidade e
teclas de atalho e acesso rápido, facilitando o uso. Foi incorporado, ainda, uma
pesquisa de satisfação para os arquitetos e urbanistas opinarem sobre os serviços do
CAU. O profissional conta também com um espaço para deixar registrado suas
ideias, sugestões, comentários, elogios ou críticas.
Fonte: Assessoria de Comunicação – CAU/BR

Será firmado ainda este mês o convênio entre o CAU e a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para
oferecer a arquitetos e urbanistas registrados acesso gratuito às normas nas sedes do CAU nos estados e no
Distrito Federal e, ainda, 50% de desconto na aquisição. O convênio prevê a participação do CAU na construção
das normas ligadas à Arquitetura e Urbanismo. A parceria também prevê desconto para arquitetos e urbanistas
na realização dos cursos da ABNT, de análise e interpretação de normas técnicas. Assim que assinado o convênio,
os arquitetos e urbanistas serão orientados sobre a forma de obter o benefício.
Fonte: Assessoria de Comunicação – CAU/BR

O CAU/BR aprovou em Reunião Plenária proposta de credenciamento de
administradora de saúde e tornou público seu edital. As administradoras de
benefícios credenciadas deverão disponibilizar aos arquitetos e urbanistas e
familiares, por intermédio das operadoras de saúde, planos privados de
assistência à saúde coletivo por adesão, com abrangência nacional e estadual,
padrão enfermaria e apartamento individual. A escolha do plano ficará a cargo
do arquiteto e urbanista, que definirá, ainda, uma administradora de benefício
credenciada. O edital encontra-se no site do CAU/BR (www.caubr.gov.br).

Foto: Divulgação

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) é o instrumento de certifica, para os efeitos legais, que os serviços
prestados pelo arquiteto e urbanista foram devidamente registrados e realizados. Por isso, o CAU/GO orienta
que o profissional, ao concluir um trabalho, dê baixa em seu Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e
solicite de imediato sua CAT. Não havendo pendências, o documento leva até 5 dias úteis para ser emitido.
Normalmente, a certidão é exigida em licitações, concursos e concorrências.

A Lei 12.378/2010 faculta, em seu artigo 9º, ao profissional e à pessoa jurídica que não esteja no
exercício de suas atividades, a interrupção do registro profissional por tempo indeterminado, desde
que atenda as condições regulamentadas pelo CAU nos artigos 14 e seguintes da Resolução nº 18 do
CAU/BR. Para saber mais, a Lei e a Resolução poderão ser acessadas no site www.caugo.org.br.

Foto: Divulgação

Local: Centro Cultural Goiânia Ouro – Rua 09, Centro, Goiânia (GO). Secretaria
Municipal de Cultura realiza, em parceria com a Cinemateca Francesa, a Mostra
de Cinema Magos da Nouvelle Vague. Serão três sessões diárias, às 12h30,
15h e 20h. Ingresso: R$ 2.
+ informações: www.goianiaouro.com

Local: Auditório Área III - PUC/GO, Setor Universitário - Goiânia - GO.
Exibição de dois filmes de arquitetura. No dia 19 será exibido Mon Oncle, do
cineasta Jacques Tati e no dia 20, será a vez do documentário Attílio - Traços,
Arquitetura e Cidades, de Juca Fernandes.
Entrada franca.
+ informações: http://sociedadeemtransformacao.com
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