Cumprindo a função de disciplinar, orientar e fiscalizar o exercício da
profissão, o CAU Goiás recomenda aos arquitetos e urbanistas que vão
atuar na Casa Cor Goiás 2013 que efetuem corretamente os registros de
responsabilidade técnica. Visando auxiliar estes profissionais, o CAU/GO
elaborou um tutorial que pode ser acessado no site www.caugo.org.br. O
Conselho também estará presente no evento disponibilizando
informações aos participantes e visitantes. A Casa Cor é reconhecida
como a maior mostra de arquitetura e decoração das Américas. Em 2011,
mais de 620 mil pessoas visitaram Casa Cor no Brasil e na América Latina.
A Casa Cor Goiás completa este ano sua 17ª edição e será realizada de 16
de maio a 25 de junho, na Rua 15 com T-55, no Setor Marista.

Os arquitetos e urbanistas registrados junto ao CAU têm até o dia 31 de março para pagar a anuidade de 2013
em cota única e sem cobrança de multa. A partir de 1 de abril, será cobrada multa de 20% sobre o valor devido e
incidência de correção com base na variação da taxa Selic, até a efetiva quitação do débito. Os pagamentos das
anuidades e de RRTs auxiliam na consolidação do Conselho, que já conta hoje com estrutura física organizada e
funcionários contratados.

O assessor do CAU Goiás, Jorge Villavisencio participou na última quinta-feira de reunião de definição da
programação do 2º Seminário de Calçadas de Anápolis. O evento é promovido pelo Sindicato das Indústrias da
Construção e do Mobiliário de Anápolis (SICMA), em parceria com a Associação Brasileira de Cimento Portland
(ABCP). No seminário, que será realizado no município de Anápolis em data a ser definida, serão abordados,
através de palestras, temas como acessibilidade e mobilidade urbana.

Os arquitetos e urbanistas tem até 19 de julho de 2013 para se
adequarem à NBR 15575 – Edificações Habitacionais – Desempenho,
publicada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
quando a Norma começará a ser exigida. Ela estabelece parâmetros
técnicos para vários requisitos importantes de uma edificação. O
CAU/BR está em vias de assinar convênio com a ABNT para oferecer a
arquitetos e urbanistas registrados acesso gratuito às normas nas sedes
do CAU nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal e, ainda, 50%
de desconto na aquisição.
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Termina dia 31 de março o prazo para emissão gratuita da carteira profissional para
quem realizou a atualização cadastral até 31 de dezembro de 2012. O profissional
nesta condição deve procurar o CAU Goiás até o último dia útil deste mês para
concluir o procedimento, colhendo foto, assinatura e impressão digital. Para quem
não realizou a atualização no sistema até final de 2012, basta seguir os procedimentos
de atualização cadastral na sua página profissional e depois procurar o CAU para
completar o processo. No entanto, neste caso, a carteira tem custo para ser emitida.

A entrega das carteiras profissionais são realizadas pelos Correios. Caso o carteiro não encontre uma pessoa
responsável para realizar a entrega por três vezes, o documento é enviado ao CAU/GO. É válido ressaltar que a
equipe de atendimento do Conselho entra em contato com o profissional via telefone ou email para avisar como
será realizada a entrega. O arquiteto e urbanista que ainda não recebeu ainda sua carteira pode aguardar o
contato, que é realizado assim que a carteira chega ao CAU/GO.

As alterações em trabalho de autoria de arquiteto e urbanista, tanto em projeto como em obra dele
resultante, somente poderão ser feitas mediante consentimento por escrito da pessoa natural titular dos
direitos autorais, salvo pactuação em contrário, conforme o artigo 16 da Lei 12.378/2010. No caso de
existência de coautoria, salvo pactuação em contrário, será necessária a concordância de todos os coautores.
Ao arquiteto e urbanista que não participar de alteração em obra ou trabalho de sua autoria é permitido o
registro de laudo no CAU com o objetivo de garantir a autoria e determinar os limites de sua
responsabilidade. Para saber mais, a Lei 12.378/2010 pode ser encontrada no site www.caugo.org.br.

Local: Teatro Sesi – Av. João Leite, Setor Santa Genoveva, Goiânia – GO. A
cantora celebra seus 20 anos de carreira em show comemorativo intitulado
Alma Brasileira. Ela vai cantar seus sucessos e ainda clássicos da MPB.
Ingresso: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)
+ informações: 62 3269-0800

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer. GO-020, saída para
Bela Vista, Goiânia (GO). O Balada Literária é um sarau com
escritores e músicos nacionais e locais. Nesta edição
participa Luiz Tatit, Kaio Bruno, Ks Nir Back, Luiz Felipe
Aguiar e Walacy Neto. Entrada franca.
+ informações: 3201-4902

Local: Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, Rua 3,
esquina com Rua 9, n. 1.016, Galeria Ouro, Centro. No palco,
dois homens descobrem as verdades e mentiras que contaram
e revelam sentimentos encobertos, mostrando a fragilidade
da relação.
Ingresso: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

