
PARCERIAS E BENEFÍCIOS

Confira no site as parcerias e benefícios que o CAU/RN 
traz para os arquitetos e urbanistas.

CLIQUE AQUI E ACESSE NOSSO INSTAGRAM @CAURN
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SEMANA
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Em busca de apoio parlamentar, representantes do 
CAU/RN estiveram reunidos com o senador Styvenson 
Valentim na manhã desta quinta-feira (15) para tratar 
pautas relacionadas ao setor da arquitetura e urbanismo, 
com destaque para a MP 1.040/21 que elimina os direitos 
adquiridos dos profissionais e flexibiliza a fiscalização 
trazendo perigos para a sociedade.  Na ocasião, o 
Conselho foi representado pelo presidente Jefferson 
Sousa, a conselheira federal Patrícia Luz e a conselheira 
estadual Natália Mabel.

ENTRE LINHAS

ROTINAS DO
CAU/RN

APOIO PARLAMENTAR

Profissional fique atento a divulgações de concursos de 
projetos de arquitetura. O único concurso legalmente 
possível para projetos de arquitetura é através de 
licitação, empresas privadas realizando concursos de 
projetos, desconfie. Valorize a sua profissão, não doe seu 
bem de trabalho gratuitamente.

ALERTA!

ARQUITETO, AQUI TEM DESCONTO

Programe o alarme para o Entre linhas dessa quinta-
feira (15), será ao vivo e abordará o tema: “Arquiteto 
Empreendedor”, sendo mediado pelo presidente do 
CAU/RN, Jefferson Sousa @jeffersonsousa.rn. Para 
falar sobre o tema, o convidado é Hermínio Brito 
consultor do S ebrae,  Facil itador do Programa 
EMPRETEC e Consultor de Resultados Senior do 
Programa Desafio Empreendedor.�
Anote:  Hoje, quinta-feira, 15, às 19h, no canal do YouTube 
– TV CAU/RN

NOTÍCIAS NACIONAIS

CLIQUE   AQUI   E   SAIBA   MAIS

CLIQUE   AQUI   E   SAIBA   MAIS

VIU EXERCÍCIO ILEGAL? DENUNCIE
Podem ser denunciados empresa, profissional ou cidadão 
que esteja supostamente vi olando a legisla ção 
profissional ou as normas ético-disciplinares de 
Arquitetura e Urbanismo. Devem ser denunciadas, por 
exemplo, situações de exercício ilegal da profissão por 
leigos, recebimento de “reserva técnica” (“RT”), falta de 
RRT e ausência de placa de identificação de responsável 
técnico em obras. Acesse o site e procure o botão 
DENÚNCIA. 

Representantes de conselhos profissionais do Rio Grande 
do Norte se reuniram em formato remoto, na tarde da 
última terça-feira (13), com o objetivo de discutir 
alternativas sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 108/19, que determina o fim da obrigatoriedade de 
profissionais se inscreverem em conselhos de classe, como 
o CAU, CREA, OAB, entre outros. A união dos conselhos 
tem como meta buscar caminhos jurídicos, paralelo ao 
acompanhamento do Senado, e também para o avanço 
em outras áreas, nos Ministérios e no Congresso, para a 
valorização das profissões.

COMBATE A PEC 108/19

CLIQUE   AQUI   E   SAIBA   MAIS

O presidente do CAU/RN, Jefferson Sousa, esteve 
reunido nesta quarta-feira ,14, com o secretário da 
Seharpe, José Vanildo, para tratar sobre a entrega dos 
títulos de regularização fundiária do Conjunto dos Garis, 
tema do ATHIS 2019.Na ocasião, os representantes das 
entidades discutiram novas ideias para futuros projetos 
fruto da parceria entre as instituições.

REUNIÃO COM A SEHARPE

CLIQUE   AQUI   E  
SAIBA   MAIS

https://www.youtube.com/channel/UC9mD_6USDLhf1B5PCmbwAbQ
https://www.caurn.gov.br/?p=19735
https://www.caurn.gov.br/?p=19739
https://www.caurn.gov.br/?p=18516
http://instagram.com/caurn

